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 -שרגמב שדח ₪
 קחשמה- ו

 ןמרדייפס-קילדמו קיתו ₪

 -ךובמב ךובנ ₪

 הנושארה הנצסב םיכוזה

 דועו םינוקרדו םיכובמ ודנטנ'ג הגס ןחלוש 'קהשמ בשחמ 'קחשמ םיקחשמב ןוחריה
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 ודנטנינ רפוס לש
 םניא םלועל םינקז םילעוש -
 .םיתמ

 ,םינינת ינש

 ירחא םיפדור ,םימואתו םיקורי
 60 ךרד תינינתה םביל תריחב
 םיינעבותו םיינעבוט םיכסמ

 רבכ םיאבה םי-\א1/-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ ?6 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - טק (ח6%
 :םהיתבל

 רבליז ,רשימ רפכמ םתוי ןמרפפ
 ,ןולוחמ ךורב רריפש ,לאימרכמ ינוי
 ' ,םילשורימ בלוי ןייטשרק
 ץיבוקרמ ,הפיחמ ריפוא םואבנדניל
 ,עבש ראבמ ףסוי רולב ,ןג תמרמ יגח
 רנטיל ,םי תירקמ קיציא ןוליטיפ
 ףחש רהפיו תובוחרמ דנומגיז
 .הילצרהמ

 1993 ילוי :27 ןויליג
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 סוניקואל רבעמ תושדח
 םיקחשמה שדח :"
 תועתפהה בוחרבש
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 ךורא רתוי אוה ,ןינת :(:
 ?קורי רתוי וא
 סנו'ג הנאידניא :ביירד הגמ הגס
 ןורחאה בלצה עסמו

 ו
 :ודנטנינ רפוס
 מ שי כו ה 0
 17 ר"ד םע תובושתו תולאש

1 
 שיבכעה שיא - ןמרדייפס

 ו
 :םידיקפת יקחשמ
 םיחולמה םיכוזה - ךובמב ךובנ
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 :םידיקפת יקחשמ
 ןגרומ םע תוחיש
 ן] קלח - הכוזה הקתפרהה

 ו
 חול

 ךשמה

 :תועדומו הקפה לוהינ * קוצ רינ :ךרוע * ביבר דוד :להנמ
 םיפתתשמ * גרבלוז הרהוז :תינושל תכרוע * ףארצ יליל
 ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ-ןב ףתש ,קוצ רינ ,/12  ר"ד :םיעובק
 בוציע * הכונח רמות ,לט ינור ,סלדיא דוד ,רעס-ןב ןרע
 :תבשחוממ הקיפרגו רדס * ןח ןונרא ,רנימק ולוס :יפרג
 * ףרגרולוק :תוחול * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא
 :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,\אז? :ל"ומ * מ"עב טנירפוט :סופד
 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ
 :סקפ * 03-5794711 :לט * 51114 :דוקימ קרב ינב 9
4" 

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה

 ,םיזיוו ןלהא
 ?אה ,לודגה שפוחה םכל ליחתה
 םכתא ןקתל דחא ףאל ונתת לא

 םוש אלו הלודגה השפוחה אל וז -
 !לודגה שפוחה הז - רחא רבד
 אורקל רקיעבו לכה תושעל שפוחה
 והשמ וא והשימ ףאש ילב שדח זיוו
 .עירפי

 התיה תמדוקה היבכמה יקחשמל
 וכח" הרמאש הדומח םוסרפ תמסיס
 ןויליגל םג םתיכיח םאו "ילויב יל
 .תוכחל הווש היה - הזה

 המ וא) וננחלוש לע המ
 ?םעפה (וננותיעב

 םיזיוו" רודמה רזוח בוש
 יתש תומסרפתמ וב "םיבתוכ
 יקחשמ לע תוניוצמ תומישר
 הריקחה תרזוח בוש ,םידיקפת
 - ינועבצ לופכ דומע לע תמלוצמה
 בוש ,"1 תילוח" לש הריקח וז םויה
 ישילש בלש םע ךובמב ךובנ רזוח
 םיכוזה תומש םע םג לבא הקתפרהל
 רזוח בוש ,הנושארה הנצסה ןורתפב
 לוחכה סקימוקה רוביג ןורהס ונילא
 תכובסת םע םינורחאה םידומעה לש
 ...בושו בושו בושו השדח תריוצמ

 זיוו תרחבנ הקדב הז ןויליגב
 איהש רבתסמש) תמסרופמה
 - לארשיב רתויב הבוטה תרחבנה
 לסרודכה תורחבנל התוא הוושנ םא
 "ץחמה חוכ" שדח קחשמ (לגרודכהו
 יעולה ומשב ו א
 - "5זא[אמ סא ג אטתה"

 ,םיבוטה םיקחשמה דחא
 רתויב םיינשדחהו םיללכושמה
 ללכושמה ,בוטה אל םא - קושב
 .רתויב ינשדחהו

 יבהוא תא םג רפ'צמ 27 זיוו
 לע ליפורפ תבתכ םע סקימוקה
 םיווקו ולעופ ',שיאה - ןמרדייפס
 סקימוק תושדח תפסותב ,ותומדל
 האיכ) תומח תומחו תוירט תוירט
 .(ץוחב הרוטרפמטל

 ףוזישו םיענ שפוח ,הנהמ האירק
 ,אירב

 קוצ רינ

 העדוה
 םיארוק תולאשל תובושת

 ןיב םייונמ םושיר וא/ו םייונמו
 .דבלב 16.00-14.00 תועשה
 03-5794711 :לט
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 ןאכ םג ילואו 1

 תרבח התשע םישדוח המכ ינפל
 (ואירטסה תוכרעמ לש וז ,ןכ) עוסתססז

 קחשמ תכרעמ לע הזירכה רשאכ הירוטסיה
 תססובמה םלועב הנושארה ,השדח היזיוולט
 .יביטקרטניא רזייל קסיד לע

 תכרעמ הניה [.ג56ז 30[ן1%6-ה-

 תורבחה םע דחי החתופ רשא הידמיטלומ
 בוליש לע תנעשנ תכרעמה .אם6--ו הגס
 שולש ףיסוהל תורשפאו רזייל קסיד לש
 תונתוג הטילשה תוכרע .הטילש תוכרע
 תונכותב שמתשהל תורשפאה תא תכרעמל
 קסיד תוארקנה תודחוימ תונכותבו תומייק
 הרובע תוחתופמ רשא ,יביטקארטניא
 .התלוכי אולמ תא לצנל ידכ דחוימב

 ונרפיס םימדוקה \\1?  ינוחרימ דחאב
 הגס תרבח לש או504-1.כ לע םכל
 תומייק קחשמ תוינסחמ םע קחשל רשפאמה
 ירוטילקת ,(ביירד-הגמ) סיסנ'ג הגס לש
 12 לדוגב םישדח םירוטילקתו (6:ןכ-68 ,הגס
 .[.פ הגסה רובע דחוימב וחתופש שטניא

 ,ואם6 ידי-לע חתופש רזיילה קסיד
 סקיפרג וברוטה תוינסחמ םע קחשל רשפאי
 ירוטילקת ,(א6 לש היזיוולטה קחשמ)
 (יכ-(28 ,5טקטז (?[כ- ₪0כא1-ו (:ןכ-א()\א][

 12 לש םישדח וקסיד רזייל) 1.2 ירוטילקתו
 ,שטניא

 תורשפא םג תינבומ היהת רישכמב
 לש ואדיו טרס תנרקה) 1 הס גז80%6-ה
 ,רישה תולמ לש םיבותיכ ףוריצב ריש
 תולמ רשאכ ןופורקימ ךותל רש שמתשמה
 היהיש ,(רישה בצק יפל תופלחתמ רישה
 הקוארק רזיילה ירוטילקת לכל םאות
 .םויכ םיאצמנה

 ,הנש 14 רבכ םייק קסיד רזיילה םנמא
 ימלואב עיפוהל ולחה רזייל קסיד יקחשמו
 ,תומדקומה 80-ה תונשב קחשמה תונוכמ
 וזכ היגולונכט העיגמ הנושארה םעפב ךא
 .יתיבה היזיוולטה יקחשמ קושל

 לע קסיד רזייל יקחשמבש ןורתיה

 הבש הרוצב אוה ליגר 6 רוטילקת יקחשמ
 םיקחשמה לכ .ואדיוה תויומדב לפטל ןתינ
 בלשב םיבייח םירוטילקת לע םימייקה
 םיתנכתמה .(סופווּגגש) םימוגד תויהל ןושאר
 היינשל תודדוב תונומת קחשמל םיריבעמ
 600%1 דע ליכהל לוכי ליגר רוטילקתש ןוויכ
 טרסל קיפסמ הז ןיאו ,(...דבלב עדימ לש
 םאש היינשב תונומת תורשע ליכמה ,ואדיו
 לוכי ןלדוג ,קחשמ ןהמ קיפהל םיסנמ ויה
 שי .הגמ לש םיבר םיפלאל עיגהל היה

 לש טעומ רפסמ ןוגכ םיבר םירבד בירקהל
 תונומת טעמו ,הנטק ךסמ תנומת ,םיעבצ
 קחשמ רוצילו םוקמ ךוסחל ידכ היינשל
 .בר ןמז קחשל ןתינש

 שומיש לש ןורתיה תא שי רזיילה קסידל
 םוקמב (שממ לש ואדיו טרס) יגולנא ואדיוב
 ואדיו טרס לש איה האצותה .תומוגד תונומת
 לדוגב ךסמ תויומד םע ההובג תוכיאב "יח"
 .הקלח היצמינא/העונתו םיפי םיעבצ ,אלמ

 םיקחשמ לש בחר רחבמ הפוצ רינויפ
 ,הדמול תונכות ,הקיסומ ,םיטרס ,םיליעפ
 הכרדה תונכותו רואל האצוה תונכות
 .תורחא תונכותב שומישל

 רצונ תורבחה שולש ןיב הלועפה ףותיש
 קחשמ תא רציילו תוסנל ידכ
 .םלשומה יתיבה ואדיו/היזיולטה

 לחה ב"הראב רכמיהל יופצ רישכמה
 ןפיב .ןיידע עודי וניאש ריחמב אבה שדוחהמ
 % 650-כ לש ריחמב רכמיהל לחה רבכ אוה
 עדונ ...םיפסונ % 430 יוושב תופסותו
 רתוי ךומנ היהי תופסותה ריחמ תוחפלש
 .ב"הראב

 לבקתת ךיא תוארלו ןיתמהל דואמ יוצר
 םיבוט םיבר ויהש ינפמ ,ב"הראב תכרעמה
 .ב"הראב םג ולשכנו וסינש םיאלפנו

  יטפוא םיטילקהת ונוכ

 רתויב בורקה רבדה אוה יטפוא ןנוכ
 62-אסַאַו רוטילקתל ראתל ןתינש
 בותכל םג ןתינו (דבלב האירק רשפאמה)
 רוטילקתב שמתשמ וניא אוה םנמא .וילע
 ןיעמ אלא עדימה תא ןסחאל ידכ יתימא
 תא ארוקו בתוכ אוה ךא ,ליגר ןוטילקת
 הטישב םוקמב תיטפוא הטישב םינותנה
 ןנוכה .ליגר םינוטילקת ןנוכ ומכ תיזיפ
 ,21א1 דע ול םידחוימ םינוטילקת טמרפמ
 3.5" םינוטילקתב וליפא וב שמתשהל ןתינו
 ל"וחב וריחמ .(21א1 אל ןבומכ) םיליגר
 .ח"ש 2,500-כ

 -ססז גה
 םע האצי קטי'גול תרבח

 :ק6-ל ןיינעמ רזיבא
 תילטיגיד ואדיו תמלצמ
 .ההובג היצולוזר תלעב
 בשחמל תרבחתמ המלצמה

 .תונומת וילא הריבעמו
 ןועטל ןתינ תונומתה תא
 .ן[תוא דבעלו תיפרג הנכותל

 הקוקז הניאש המלצמה
 סיטרכ וא לבכ ,םליפל

 םדומ ו-ז86 [ווחז מ שוחפ
 לש ותרוצב ליגר יתלבו שדח קיטסיו'ג

 ידי-לע ןנכות קיטסיו'גה .1.0816 3 תרבח
 הסיט ימדמל "שאר" םע םיסייט ינש
 ןיאו דיב קזחומ הזה קיטסיו'גה .םיבשחוממ
 טנטפ ידי-לע לעפומ אוה !ןותחת סיסב ול
 השוחת םירשפאמה םייטפוא םיגתמ לש
 תסטה לש תואיצמל רשפאש המכ דע הבורק
 .ח"ש 160-כ ל"וחב וריחמ .יתימא סוטמ

 אוע'נ םקפ

 ,םלועב ןטקה סיכ סקפ/םדומ והז
 יאמצע אוה .הטדקט תרבח ידי-לע רצוימה
 ךרוצ ןיא) תוללוס שולשמ ןוזנ ,ירמגל
 ןקתב תואיגש ןוקית ול שי ,(למשחל רוביחב
 וילא עיגמ עדימהש רמואש המ) א[א4
 20-ו (תואיגש אללו "יקנ" ,ונממ רבועו
 ורוביח ידי-לע .ןופלט ירפסמל תונורכז
 ,ליגר םילילמת דבעמב שומישו בשחמל
 .וכרד םיסקפ לבקלו חולשל ןתינ

 32 ןסחאל הלוכי ,םאתמ
 ,הלש ימינפה ןורכיזב תונומת
 בשחמה לא ריבעהל הלוכיו
 תורישי ןבל רוחש תונומת
 ירוטה קשמימה ךרד
(25-232). 

 תונומתב שמתשהל ידכ
 הלעמו 386 בשחמב ךרוצ שי
 הריחמ .תוחפל ןורכיז 21 םע
 .ח"ש 2,500-כ וניה ל"וחב
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 . 0-ה יקחשמ לש

 רייפס רמיפו קאארובר .ס ןו'
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 יכינומחיתה לכ - םיקחשמה לכ - תובושתה לכ - םיפיטה לכ
 .ןמזה לכ - ףיכה לכ - תושדחה לכ -

 סינהנו ,ראודב ,םתיבל ןוחריה תא סילבקמ א[? ייונמ
 .תויוכזו תונורתי לש הרושמ

 :תואבה תויוכזהמ התא םג הנהיתו \/1 - ל יונמ השע
 .חייש 140.- לש ריחמב תונוילג 14 - יתנש יונמ %
 .חייש 240.- לש ריחמב תונוילג 28 - םייתנשל יונמ

 :תונתמ 2 לבקמ יונמ לכ *

 סינוטילקת 2 ללוכה 20.-ה יקחשמ לש ךיינתה -רפסו /.(:. קחשמ .1 וא

 .ררוואמ -הייחצמו 06. קחשמ .2 ]א
 סמייג גאב תנתמ ,בשחמ יקחשמ 10 םייונמה לכ ןיב ולרגוי שדוח לכב א

 !םימדוק תונוילג תשיכרב תולודג תוחנה %
 !רבח סיטרכ !שדח א

 !דחא ןויליג לש וליפא הצמחהב ןכתסת לאו ,%/17, ל יונמ לע םויה דוע םותח ?הכחמ התא המל זא
 ריר ויוה רוויה

 ה

 ו םייונמה תקלחמ 12, דובכל

 ו השסמ 2. .קמ. יו קרבזינב 1409 .ד.ת | ו
 1 ויוול יונמ לע םותחל ינוצרב |
 .--- סמ א? ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ ולוגיעב ףקה) תונוילג 28 וא 14 '
 סיטרכ רפסמ ח"ש 140.- ךס לע האחמה תפרוצמ כ א ןמס - הנתמ יל וחליש |
 םינוטילקתו רפס + בשחמ קחשמ (1 |
 הייחצמ - ררוואמ + בשחמ קחשמ (ב |
 ת/שדחמ ינא ₪ ה/שדח יונמ ינא ב |
 החפשמו יטרפ םש י

 .תונוילג 14 רובע ןמוזמב

 ח"ש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ ב
 .תונוילג 28 רובע ןמוזמב

 ףקה) :יארשא סיטרכב בויח תארוה

 סרנייד / טרכארשי / הזיו (לוגיעב
 סיטרכה לעב םש

 35 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 6
 ח"ש 140.- כ"הס ,תונוילג 14 רובע ח"ש

 60 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 8
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 ו
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 ו

 | וו ו ד וה 110-0- .<דע0 + < 297 4.0 א

 ו

 סיטרכה לעב תמיתח
 ו

| 

| 

| 

| 

 ו

 ו

 ו

 | ,ח"ש 240 - כ"הס ,תונוילג 28 רובע ח"ש

 חה..= ראש ימאהה -- .4--=-==== ריו

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 םידליל םגו םירוהל םג תדעוימ וז הבתכ
 ךרד םישפחמ רשא ,10 דע 6 םיאליגה ןיב
 םגו בשחמה לומ תפתושמ תוליעפמ תונהיל
 :תחא תבב תוירשפא תורטמ המכ גישהל
 ןוגכ) םינוש םירבד תרכה ,ןוימדה חותיפ
 הקיזומב הטילש ,(םירפסמ ,ןועש ,בשחמ
 .דועו םילילצו

 םידלי וצור - םיכישממש ינפל זא
 וצור םירוה םתא םאו) םירוהה תא איבהל
 .(םתוא םג ןיינעי הז - םידליה תא איבהל

 תונכות ,רמולכ) תודמול יתשב רבודמ
 היינשל תחא תורשקתמה תושדח ,(תוידומיל
 "םיקחשמה רדח" תוארקנה (תויומד ןתוא)
 הדמולל אורקל רשפא) "תועתפהה בוחר"-ו
 תודמולה תואספוק לע .("תועתפהה ץע" םג
 ךוניח יסרפ ולביק תודמולה יתש יכ ןיוצמ
 ףיסומה ,רבד תוירוקמו תוניוצמ לע ב"הראב
 .תונכותהמ ההובגה היפיצל

 "םיקחשמה רדח" הנושארה הנכותה
 ןטק רפסמ הליכמ איה .ךרה ליגל תדעוימ
 :תוניינעמ ןה ךא תויוליעפ לש רתוי

 ,ןועשה תא ריכהל םידמול ןאכ - ןועשה
 רויצ בצומו היקוקה תאצוי העש לכב רשאכ
 העש התואל המיאתמה תוליעפה תא רידגמה
 לש דואמ תונטקה תועשה ךשמב םג)
 .(הלילה

 םידליה םידמול וז תוליעפב - בשחמה
 בשחמה תדלקמ לע תויתואה לש ןמוקימ תא
 רשא תומלש םילמ שיקהל םידמול ףאו
 ןבומכ .בשחמה ךסמ לע םירויצב תואטבתמ
 לע תנתינה הרזעה תמר תא עובקל רשפאש
 לכ תא שחנל דליל תתל אלו בשחמה ידי
 ,  .הנוכנה תואל עיגיש דע תדלקמה

 דליה ןמזומ ןאכ - ג-ב-א רפס
 הכלממ וא ריע לש רויצ לע "קיבדהל"
 רחאל םיעיפומ רשא םינוש םירויצ תיתדגא
 םג רשפא .תיב ףלאה תויתואמ תחא תשקה
 ליחתהלו םויסה רחאל רויצה תא םיפדהל
 .שדחמ לכה

 דליה הז קחשמב - םירפסמה קחשמ

 .דליה לש סיסבה עדיה תאו ןוימדה |

 םיעיפומה םימצעה רפסמ תא שחנל ךירצ
 .ומצעב רפסמה תא עובקל וא ךסמה לע

 יקחשמ השולש םנשי - ךובמה קחשמ
 ליבוהל דליה לע רשאכ ,תונוש תומרב ךובמ
 לוכי אוה ךרדב .ךובמה הצקל רבכעה תא
 המידק ותוא וציפקיש תוצבשמ לע ךורדל
 .ןיגוריסל הרוחא וא

 תונותנ הז קחשמב - לובלבה קחשמ
 ףוג ,שאר) שולשל תוקלוחמה תויומד רפסמ
 לככ ןהיניב לבלבל לוכי דליהו (םיילגרו

44 9460 
 רבדמ) 6 4 6 4

 (תירבעב

 9% 4 4 4 4 ;ףיכ
 9 4 4 4 :יללב |

 תא חתפמ - ריחמה תא הווש :רוציקב

 :הקיפרג
 ;לילצ

 .עורפה ונוימד לע הלועה
 בוחר" תארקנ היינשה הנכותה

 ןאכ םג ."תועתפהה ץע" וא "תועתפהה
 םוקמ םלוא רבכע איה הליבומה תומדה
 .ץע תיב אוה תושחרתהה

 תועצומה תויוליעפה ןווגמ וז הדמולב
 חותיפב תוזכרתמ ןהו רתוי לודג אוה דליל
 :הקיזומה םלוע תרכהו דליה ןוימד

 ןגנל דליה לכוי ןאכ - םילקיזומ תומלוס
 תונוש תויצקנופ לע טולשלו ןטק ןגרוא לע
 דליה .'דכו הניגנה תוריהמ ,ילכה גוס :ןוגכ
 ילקיזומ ןוריש ךותמ רישה תא רוחבל לכוי
 הסרגה תא דומלל לוכי אוה רשאכ
 רשקהב עדימ אורקלו הכוראה וא הרצקה
 לע רישה תא סיפדהל רשפא .רישל
 םג רשפאו םינוש םישומישל תספדמ
 .שדח ריש ןיחלהל

 דליה לע ןאכ - ילקיזומ ךובמ
 םיזמר ןורתפ ידי-לע ךובמב םדקתהל
  ילכ יוהיז :ןוגכ לבקיש םיילקיסומ

 שחנל דליה לע - םימייוסמ םיוות וא הניגנה
 .ןורתפל עיגי ךכו וכרד רבוע אוהש רישה תא

 הרוהה םג לוכי ןאכ - ילארה קחשמ
 אוה קחשמה תרטמ .קחשמב ףתתשהל
 .ץורימ לולסמ לע םינומיסא וא ףסכ ףוסאל
 הרטמה זאו בשחמה דגנ קחשל לוכי דליה
 זאו םירחא םידלי וא םירוה דגנ וא ההז איה
 קחשמ תורטמ עובקל תורשפא תמייק
 .תונוש

 רוציל דליה לוכי ןורטאיתב - ןורטאית
 הטילש ידי לע ותוא עצבלו ולשמ טירסת
 התוא ןומזיתו עצבתש הלועפב ,תומדב
 םא .יריבחת טפשמ תבכרה ידי-לע הלועפ
 רוזעי תיריבחת הניחבמ ןוכנ וניא טפשמה
 .ותוא ןקתל דליל בשחמה

 םובלא דליה רצוי ןאכ - תויחה םובלא
 תונוש תויח םוקימ ידי-לע ןטק תויח
 תא סיפדהל תורשפא שי ףוסב .הנומתב
 קחשמ םג שי .שדחמ לכה ליחתהלו םובלאה
 תרזעב רשאכ "ילש היחה תא שחנ" ומשש
 היחה תא תולגל דליה לע םינוש םיזמר
 .חישה ירוחאמ תרתתסמה

 םינוי 'צ
 %6 6 6 | :הקיפרג
 רבדמ) 8 6 6 4 :לילצ

 (תירבעב

 4 6 4 4 4 :ףיכ |
 9 6 4 4 4 :יללכ
 תא חתפמ - תונקל יאדכ :רוציקב

 דליה לש ילקיסומה שוחה תאו ןוימדה |
 .האנה הברה םע

 תורכזומה תודמולה לכ יכ ןייצל רתוימ
 הדימל .תירבעב םיטסקט תולעבו תורבוד
 !הנהמ
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 ףרטצה גניטס רמזה םג ,ונרעצְל
 תוחפל ,בוט .םיבייואה תורושל
 ב לכ תא איבה 0 -

 םע םיחחושמ ו 12 רד ,תרושקתה רדח
 ול םיחלושו היסקל גה טילש
 . םינילבת יחולשמ

 יה ₪ 2 ₪ 0-0

 ו

 םירפסמה שי .תיקנעה - תעלותה
 הל ו ,ןילבתה רוקמ איהש
 1 צמ הר ובחת , ילכ ש מש ש 7
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 * ] םייטסירורט י"ע ףטחנ ,ןיערג תוצצפב יש 89 אפקומ ריחמ 5 חרקה .> 2 שומח ילע" סוטמ -"ןקמח" עצבמ ,0 שיא - בצמה תא ליצהל לגוסמ ./ |,
 התא ,םלועה םולש לע םימייאמה ןעדמה - חומ ר"ד לש ותריטב .1

 םיאשחה םינכוסה יריכבמ דחא אוה שפחמ סלועב רתויב םסרופמה תויעבה תא רותפי ימ .םירשפאה וו ב
 יש 99 (1-ה לש רחביש ימ .ותדבעמב רזועל דמעומ םילולמנה לע רומשי ימז םיכרדב ₪ 72

 אראוא(5-םיבכוכה תמחלמ ,1 ,םלועה תא ליצהל ול עייסי \למומ ! תונכטה לכמ םידמחנה ארשיה הנכותה גולטק

 הגה ה 6-9 יש 1044 ₪ הלוכ החפשמל דואמ 2 !עיפוה שדחה

 םלמ האל תיבב ךכצא וישבע ה הלעמו 6 יאליגל רתומ - תרי הכומ ילוי שדוחב םינימזמה לכל
 בוזעל י(למומ ,א20? תא ריכמ וניאש יש ל: טיהדמ .דבלב רומוה שוח ילעבו םיתקיפ תידיימ - טווח לש

 -4 ללחב עסמ22 .ישנ29 איהדכ תא וו < == יל .2 קירבמה בלכה ףלר אוה התא :
 . ךשמה - 57/0 ו ירארפה סע עלקנ ,בוט תויחל הכומ תא ךילוהל הסנמה חקיפהו ...ףסונב
 וקליוו ר'גור לש ויתואקתפרה דחאכ רחבנ .רחא םלועל המודאה סאה - םילושכמ ףוסניא ךרד חר*ה (1-08) הנוק לכל הנתמ

 בושת קחשמה תא םייסתש רחאל יכ חינהל רוצ-ןב ףחש :תאמ | ו הנורחאל ואציש םיפיה םיקחשמה ! דחי בושחלו קוחצל לגזסמ התא

 רכזית דימת ךא ,תוקוחר םיתיעל קר וילא ית רצ | 99 טינול ש
 ד תו ו חשמכ וב = בער תורעמ שיא !הנכס !הנכס !הנכס ייפ רצונש קחשמ-סיבכוכ ץב עסמ .3 םיקחשמה דחאדטלועה תאירב .3 אלפומה רשע-דחא ןיבמ

 1 0 !חטשב ישפוח ץצורתמ "ושוש" םשל הנועה ףרטצה 5148 א/4א הרדסה הנב ,ב"הראב הנש הזמ םיליבומה .םיקחשמה 2
 ןומדקה םדאה" יעדמה ויוניכב וא ושושב | | | יש 99 תכלה יבכוכ לע הנגהב תווצל תויעבב תובשחתה ךות א"הדכ תא | | | שמ 5
 : דיוצמ אוה !שאונ ןפואב ןוזמ שפחמ אוה 6 -- 8 יב םי .םישדח םיקחשמ 5
 ."רתויב בערה דמוע אוה ו!ינלטק בבותסמ ןזרגבו הלאב רכמנה קחשמה והז - ב ו ו | : .םלועל וצרפ

 ּף ה | | כו , תא םקל ופטח וישכע - 2 םינילבוג .4 םה דע קחשמ/טרפב הכוז - לפואה ערז וש אמ רחא ףדרמל ונוכיה !ויביוא לכב תוכהל לתפ ,  סידמתנ הושמד דע סיקיחצמ | : .

 ווא ןומוושמ אמו !הלחלח יררועמ תומוקמ תריקחלו םיסונובה -/ םתוא ןווכל ךילע .ךיתובא תובא ₪ 7-0
 הם וצו | ןםטצוש ...זאו יארונה רגואה לש רשבה ררקמל ועיגה 2 וזלעמב 77 ל
 !וצצופתתש דע ...ולכא ...ולכא ...ולכא םיכטמ 80 .םיפרוט ןיב דרשהל ,קשנ הנומתה בצעמ י"ע ובצוע תטומת

 גלדת םא רתוי הובג ץופקל לכות - | םק ןמז הברה ינפל רשאכ ליחתה לכה . 0. 2 | /-- הקמת ?פקתפרה חותיפכ/ =", לרוג בל םיש .רגתאו רומזה םישודג ו
 וש וש תוש כ | -- ה עיגהל לכות .ךבייוא ישאר לע םשב (ןמז הברה ךכ ידכ דע) ןומדק םדא אמ -369 אי 2 ול ה וע ברינצס דאל 4 .ךידיב ישואה ןימה ו קש

 שש םיסונוב סופתלו תוהובג תומרופטלפל ולש ןוזמה תרעק יכ הליגו רקובב ושוש - קתרמ קוונ | תגית יבצ = יו ו9 טימיהדמ הקיפו / / | קחשמ": העבק תימלועה תונותעה
 : | לש יהל לבי הגנה ביינ :?וקזוב התא הריטה ,6 רתויב בוטה קחשמהי ,"הנשה בוטה הסיטה רוטלומיס- ץ-15 [ .2

 לש יסיסבה קשנה ילכ והז - הלא .םיקחורמ חוטב ושוש !הבנגנ - קויד רתיל וא ,המלענ הא-להפא תא ררתשלו רדרש "2 : 8 קדיש יש 99 "90-ה תונשב המיחל תנוכמ .םעפ יא אציש רתויב
 .ידמל הקזחו הריהמ איה .ושוש לבקת בוא לסחתש םעפ לכב - | | אצויו לכואה תא ול הבחסש הלירוגה יהוזש \תויב י / לח דמג סשק םיקבאמ םיקחשמה דחא -7 המיטלוא .7 הברה ,ןשקא רתוי הברה .המיהדמ
 לבא קזח קשנ ילכ והז - קנע שיטפ ליפכהל לכות .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ | | םינמז םתואב ל'גנו'גה .התוא שפחל לגנו'גל (/ * | / ה יציע י"ע רחבנ םלועמ ואציש רתויב םיביהרמה ₪ הברה עכצ רחל
 ר רי ל ינשנו תרזוח הציפקב הז רפסמ | = % % / מ וש 2 קתרמה קחשמכ הלגו הינוטירב תכלממל סנכה יל ךביוא, השק רתוי הברה
 .הלאה ומכ המצוע התואב הכמ וניא ע תינשנו ת י ק / המר לכב רשאכ תומר רשעמ יונב היה 8 וז\ , = |. 7 : | םיבככמ ובש םיוטסוכנפ תומלוע .םעפה דואפנ םימכחותמ

 .דחוימב קזח וניא ךא םיקחרמל לחתה .א :רתוי קוחר ץופקל ידכ . .בערה ושושל ו ה 8 ו ל מ הב | ו םילזאפה אבתוה הקניאת לש טדוט 7 הקניא .8 םינקחשה לכ-לופרוויל לגרודכ .3

 קשנה ילכ והז - בבותסמ לודג ןזרג ידכ ךות הלעמל ץופק .ב ,תפרוטמ הצירב אוצמל - רתויב הטושפ קחשמה תרטמ 55 2 - ללחב םע לופרוויל לש רתויב םימסרופמה

 = ,ךתושרל דומעל לוכיש רתויב קזחה ץוחלל קספה .ג ,הלאמש וא הנימי העונת םיירהצה תחורא תא תירשפאה תוריהמב םכיניבש תוניהנמה רשמ ילענל 2 ד <> ששת
 .םלוכמ יטיאה םג אוה לבא | .הליפנה ןמזב הלעמל תחורא ךממ ושעי ךבייואש ינפל ךלש יש עמ יתמיהדמ היצמואדוש לש שדח ץויע חחופ הז קחשמ
 רשא רישכמ וניה ןואדה - ןואד . הרקנש המ לכל ץיברהל ססהת לע - .הבוט םיירהצ ממ 1 תנוכמ" תא הגב - טנג הנאדניא .9 בורקב סירינרוט /לגרודכ יקחשמ
 ףחרל לוכי התא ותיאו קשנה ילכל ףסונ .((תואיצמב אל קחשמב קר) ךכרדב ךייח וליאו םירפסמב אוה דוקינה . ₪ 6: ןוגגסב תואקתפרה קחתשמ ,ףודבאה .'ש 99 .תורחבנל

 .היינשל תחא המרופטלפמ ,בהז אוצמל יושע התא .הלאה - העיגנ לכ רשאכ ,םינוש תובבלמ םייושע 0 % | / "9 | רש 9 ו - וקה טרטה 10 וזהו .4

 םיסונובו ןוזמ הברה - בהז אל םאו | | גת - בי 1 5 ₪- "רט -םלועב טפנ רבשמ דחרקה שיא . ,הנידמ יצח רבכ עגישש קחשמה
 | הלי \ ולימא שי" קלח דבאל ךל םורגת - בייוא ךב עגייש | )ו. * קתשמ | תא םיפטות םינוציק םיטסירורט ןיינע תועש תורשע ,ףיסוהל המ דוע
 הליחמ הלגת וליפאו ןכתיי .םיפסונ ,תרמוא תאז ,וב "םקנתת" םע ךא) בלהמ וו % פטרה לכל עשעשמ הלועפ דחא םדא קר יאקירמאה רירגשה םיסרפה לכב הכז .הלוכ החפשמל

 ...תירותסימ ץלאת ,ותוא גורהת ,ותוא חסכת ,וב סנכית
 לוכי ךניא ןואדב שומישה ןמזב - התא - חוכב ארובל ותמשנ תא ריזחהל ותוא ַי עצבמה םויס ינפל וישכע ןמזה (411) 40 יאשה ןכוס רשע דחא

 466 6 | :הקיפרג
 9ש4 ;לילצ
 44% :ףיכ
 תישופיח יצחו 6 < < = :יללכ ןויצ

 .קשנה ילכב שמתשהל לכ ומכ .(הרזח קלח ותוא תא לבקל יושע ! !! ךל העיגמה הנתמה תא שורד | יעבזעש קרקריה רוצייה םיטקסיד 00 - םיאלפומה ם
 לע תחא םעפ ןואד םע לולצת םע - םיבלשמ םירבעמ) הזה ןונגסב םיקחשמה .מ"עמ ללוכ םילקשב ריחמה * (543-9%) חריה לע וירוה 2
 םיימעפ ,תודוקנ 1000 לבקת ךיבייוא ,קשנ ילכ םיפסוא ךרדב רשאכ םיבלשל .חולשמו לופיט ימד 'ש 7 ףיסוהל שי * - תינמרגה הרייטהדםיטקסיד 3) \/ 01 נאדו 15 לש לזלוזמ ריחמב ,(4 6%
 .10000 תישילשה םעפבו תודוקנ 0 לככ םיבר םיבייוא םילסחמו םיסונוב ,לכוא ,םיבשחמו םישנא לש הנכותה תקלחמ !יצלמומ (508-510) הנכותה גולטק ךותמ) .טקסידל ח"ש

 תא םילשתשכ דבאת ןואדה תא - דמחנ לילצב הוולמ הז קחשמ םג ,(רשפאה .61116 :דוקימ 11616 .ד.ת ,א"ת ,64 רקסניפ 14937994) - (םייטקיסיד 2) תוחורה תרייט תונמזהל - םיבשחמו סישנא לש

 .בייוא ךב עגי רשאכ וא המרה ריבסו ,הלא םימיל תעצוממה המרב הקיפרגו

 םיבער םתא םא) תונקל רשפא :רוציק
 (...הזה גוסהמ קחשמל דחוימב (153) ידמימ תלת טמדחש יש 2

 : תונמזהל 'לט ב
 (144-145) ?ר 1 לופונומ

 ו (187) גיד תורחת .0 308) ידמימ תלת ףלוג .1

 .יפר וא איגל הנפ (465) םידליל העיבצ תרבוח .1 (365) יריירי ,םיתווטמ .2
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 זיוו תרחבנ :תאמ

 הנכותה ישנאש חינהל ריבס
 ץחמה חוכ תא וקיפהו ובתכש
 60% גאכמא :תילגנאב)
 םיישק ורבע (אדחןאמ
 לש וזכ המרל ועיגהש דע םיבר םילושכמו
 םהש דיגהל וליפא רשפא - לילצו הקיפרנ
 .ולבס שממ

 .הלבס זיזו תרחבנ םג
 קחשמה תא תרחבנה ישנא ולביק רשאכ

 יקחשמל ךשמה-אל-ךשמה ןיעמ אוהשו)
 םה (םהיתורודל א1א6 60 גאספא
 ועיגהש דע עגיימ םילושכמ לולסמ ורבע
 30 ןיב תכרוא המצע הנקתהה :ומצע קחשמל
 ןה תוילמינימה תושירדהו (!!!) תוקד 40-ל
 :טרופמכ

 טייבהגמ 4 לש ילמינימ ןורכיז לעב בשחמ
 חישקה קסידה לע יונפ םוקמ טייבהגמ 7
 ההובג תופיפצ לעב ןנוכ
 ףידע שממ קחשמהמ תונהיל ידכ ךא

 ןוגכ חבושמ לוק סיטרכ םג ךתושרל היהיש
 לעב 486 בשחמו דנלור וא רטסאלב דנואס
 םמצע ואצמ ךכ .ץרהגמ 33 לש ןועש תוריהמ
 בשחמ לומ םיעיזמ םידמוע זיוו תרחבנ ירבח

1 \< 

 הלעפהה תכרעמ תא םילעמו רתויב שידח
 ןוגכ תורחא תוינכות לכ אלל טושפ טקסידמ
 .הרומת שי לבא .ןורכיז לוהינ וא סוריו יטנא
 םיעוט אל ונחנא םאו) לכמ םכחה רמא רבכ
 האנה םע" יכ (ונלש תרחבנה ירבחמ דחא אוה
 קחשמה - היה ךכ ןכאו "ארונ לבס אב הבר
 !!!ר-ד-ה-נ אוה ומצע

 תרדסל ךשמה אוה ,רומאכ ,ומצע קחשמה
 זמכו ואזאס 60%א14:אסתא לש םיקחשמה
 לש ןונגסב אוה קחשמה םימדוקה םיקחשמה
 .רוטלומיס תסיטו המיחל

 וא) התאו ,2011 תנשב ליחתמ קחשמה
 ברקה יסוטמ תסייט דקפמכ הנמתמ (תא
 התואב ץראה רודכ ינפ לע רתויב תמסרופמה
 אדו .ם (347'% -ה תסייט - הנש

 ,טטומתה ןשיה ןוטלשה - ץראה רודכב
 ב"הרא ,ירמגל רבכ םלענ יטסינימוקה שוגה
 קוח ןיא השעמלו ןיטולחל טעמכ הטטומתה
 דחא .ךפיהלו םלוכב םימחלנ םלוכ ,רדסו
 יסוטמ תוסייט ןה חטשב םיטלובה תוחוכה
 ,שרוד לכל ןמצע תא תוריכשמ רשא ברקה
 םירוטטקידב הלכו תויטרקומד תוצראמ לחה
 'ךל הכחמ ,המישמה תא עצבת םא .םיעשורמ

 םיעורפה ךיתומולח לכל לעמ הלעי רשא רשוע
 םיווהמ דחי וטוטהו וטולה לש םיסרפה)
 .(!ילוא ...םוכסהמ תירישעכ

 הארנה ןובנ ,רשי ,ןוגה םדא ןבומכ התא
 הנורחאל .ילארשיה ריוואה ליח לש סייט ומכ
 תסייטה לע דוקיפה תמישמ ךילע הלטוה
 הדקפמש רחאל "טת,כ 6715" תעדונה
 םיסייטה ליעמ תא הלת ןרטס סמיי'ג עדונה
 .(םימדוקה םיקחשמהמ דקפמ ותוא והז) ןוראב

 חוכ :םכחו ןיינעמ והשמל בל םישל אנ)
 וניא אוה .תיטילופ הפקשה לכ לוטנ ץחמה
 תאו םיבוטה םירוחבכ םינקירמאה תא חקול
 ןיא תאז תורמל םלוא .םיערכ םיטסינימוקה
 .(!בוט תוחפה ...מה...ימו בוטה ימ קפס ךל

 (הדיפקב) ןייעל ךילע סוטל ליחתתש ינפל
 היונב תרבוחה .קחשמל תפרוצמה תרבוחב
 ליכמ ךא 2011 תנשב סיט ילכ לע ןואטבכ
 רוציק ,ינכט עדימ ןוגכ םיבר םיטרפ
 ורזעיש םייללכ םירבד ראשו תסייטהתודלות
 .ותלעפהב ףאו קחשמה תנבהב ךל

 דקפמ לכ אל יכ ןובשחב וחקל םיתנכתמה
 תונושארה תומישמהו ןמוימ סייט אוה ליחתמ
 :המגודל .תורחאה תוסיטל תיסחי תולק ןה
 םימחלנ ךירבחו םיסוטמ תרייש הוולמ התאשכ
 ןמזב ,םיסוטמה ןיב ןגומ ראשנ התא ,םיבייואב
 תא חתופש רותפכה ןכיה רתאל הסנמ התאש
 תוריהמב ךסוטמב אצמתהל ךילע .תוצצפה את
 דצמ תרוקיבל ןותנ ךמצע תא אצמת תרחא
 .הזמ רתוי ליפשמ רבד ןיאו - תסייטל ךירבח

 הקיפרגו ואדיוו יעטקמ בכרומ קחשמה
 לילצה לע רבדל אלש - אילפהל םיטרופמ
 העקשוה םימי םייתנש לש הדובע .הלועמה
 ןוגכ םייניצר םירחתמ ול ויהש ןוויכמו קחשמב
 וסינ "גניוו סקיא"-הו "3.0 ןוקלאפ"
 וסינ - דואמ ההובג המרל תולעל םיתנכתמה
 :היעבב ולקתת םג הפ יכ ןכתיי םלוא .וחילצהו
 תיתיבה תכרעמהמ תוהובגה תושירדה
 תונקתומ אל הז רמאמ תליחתב תוטרופמה
 םכתושרב יכ ואדוו ןכלו ,דחא לכ לצא
 שי) קחשמה תלעפהל םישורדה םיעצמאה
 וא לילצ אלל קחשמה תא ליעפהל תורשפא
 קחשלו תוהובג תושירדה ךכ םג ךא הקיפרג
 .(ללכ םעט ןיא היצמינאו לוק אלל

 בוטה קחשמה קפס אלל אוה ץחמה חוכ
 לכונש םויבו ,קושב םויכ אצמנש רתויב
 586 םויטנפ דבעמ לע ססובמה בשחמ שוכרל
 האלמ האנהב ךייחל לכונו קחשמה ונל הכחי -
 קחשמה תא ץירהל רשפא וישכע" דיגהלו
 = = ."רתויב הבוטה הרוצב

 רוזיפו תומוחה תליפנ רחאל - 2
 תויאבצ תומוהמ תוליחתמ ,תוצעומה תירב
 בצמהש רחאל הפוריא חרזמב תוצרא ןיב
 רבח אישנ תוחטבה לכו רדרדתמ ילכלכה
 הקיורטסרפו ילכלכ גושגש לע שדחה םימעה
 .תואיצמה יפוח לע תוצפנתמ

 קשנ התושרב יכ העידומ קריע - 4
 תוחוכ חלוש ב"הרא תרזעב מ"ואהו ,יניערג
 תורטמ ץיצפהל תנמ לע תידועסה ברעל
 תוצצפ 20-כ תועגופ הלקת בקע םלוא .הלא
 גרהל תומרוגו תויחרזא תורטמב "תומכח"
 תא קיספמו שערנ יברעה םלועה .ינומה
 תוצראבו ברעמה תוגידמל טפנה תקפסא
 םלועה דגנ שדוק תמחלמ תזרכומ הלא
 תיברעמ תוחרזא ילעב םישנא) יברעמה
 טפנ רחא םישופיחה .(ריעה תוצוחב םיטחשנ
 יתביבס קזנ םימרוג ,יפולח ןורתפכ הקסלאב
 .םייוציפ ב"הראמ תעבות הקסלאו בר

 .ב"הרא תלשממ ידי-לע .תיחדנ העיבתה
 תיברעמה הפוריא תוצרא םג - 5

 תואמצעה תשוחתו םימעה רבחמ תועפשומ
 תוזוחמ) סלייוו דנלטוקס דוחייב .ולש
 תא תוצצופמ ףאו תואמצע תוצור !הינטירבב
 םעה ירחבנ רשאכ ןודנולב טנמלרפה ןיינב
 .(םילוצינ ןיא) םינפב םיאצמנ

 ןוכיתה חרזמל תרזוח הוולשה - 7
 לע יחרזמה שוגב םחלנ יברעמה שוגה םלוא
 תואחמה לכ תורמל .יאבצ חוכו הלכלכ
 קזנהו הקסלאב טפנ חודקל ב"הרא הכישממ
 הנשהמ 700% יפ לדג הביבסל םרגנה
 .תמדוקה

 הינמרגו הינטירב ,ב"הרא - 8
 רבחב רדס טילשהל יאבצ חוכ תוחלוש
 דגנ) תמייקה הלשממה תבוטל םימעה
 .(םידרומה

 םירזוח ,םיסבומ ברעמה תוחוכ - 0
 םימעה רבח תלשממ תא םיריאשמו התיבה
 ב"הרא תלכלכ .םידדומה דגנ דבל דדומתהל
 תחנוצ לירפאל 16-ב רשאכ ,תטטומתמ
 הרק אלש רבד) טפנל הלהב בקע הסרובה
 רבד ,(1930 תנשב לודגה ילכלכה לפשה זאמ
 םייקנע תובוחל ב"הרא תלשממ תא סינכמה
 הנש התואב .תוסכל התורשפאב ןיא רשא

 ףוחה לכב רתויב הקזח המדא תדיער תעגופ
 .('וכו הינרופילק ,וקסיסנרפ ןאס) יברעמה
 תלשממו םיגורה יפלא תואמ לע חוודמ
 יברעמה הפוחל עויס חולשל תברסמ ב"הרא
 הינרופילק .קלדב בוצקיתה בקע ריוואה ךרד
 תירבה תוצראמ השירפ לע תמייאמ
 תעינמל םוקמל םילייח תחלוש הלשממהו
 תוצרופ וקסיסנרפ ןאסב .םיער רוביצ יסחי
 דגנ תרתחמ תנגראתמ הינרופילקבו תומוהמ
 .לשממה

 הינרופילק תא תוצרל ידכ - 1
 לכ לע םישדח םיסימ ב"הרא תלשממ הליטמ
 םיסיממ התוא תרטופו הנממ ץוח תוצראה
 קלח .תובורקה םינשה האמ ךשמל
 תושרופ ,ססקט ןשארבו ,תונידמהמ
 תא תרגוסו איה םג תשרופ הקסלא .דוחיאהמ
 לעכ וילע הזירכמו ,ב"הרא לש טפנה רוניצ
 תיאבצ הלועפ תלקוש ב"הרא .ימואל רצוא
 הלועפ ףותיש םכסה לע תמתוח הדנק ךא
 לש הרקמב הילע ןגהל החיטבמו הקסלא םע
 תרחאמ אל הפקתהה .היהת םא ,הפקתה
 לע תיניערג-אל המחלמ תללוחתמו אובל
 הקסלא ,הדנק ,ב"הרא לש תוברועמב הקסלא
 לש טפנה תודש לכ :האצותה - מ"ואהו
 .לילכ טעמכ ףרשנ טפנהו ותצוה הקסלא

 הטילחה הקסלא סרה רחאל - 2
 לע רומשל ידכ ברח יריכש ביצהל ב"הרא
 .םיברה עבטה תורצוא לעב יטמסוי קראפ
 הב ,ימשר ןפואב ,הנושארה םעפה יהוז
 ברח יריכש תיאקירמא המדא לע םילעפומ
 התואב יאמל 1-ב .ב"הרא תלשממ םעטמ

 200,000 יאקירמאה הסנכהה סמ סייגמ הנש

 םידקת רסח עצבמב טשופו םיפסונ םידבוע

 יכ תורפסמ תועומש .םיקסעה ילעב לע
 ץוחנ אל חוכב שומיש היה ףא םירקמ רפסמב
 תמוערת ררועמ רבדה .ףסונ ףסכ גישהל ידכ
 רפסמ ידי לע תונגפהו ב"הרא תונידמ ברקב
 בקע וחוכ תא דבאמ םימעה רבח .תוצובק
 םיימינפ םייטילופ םיכוסכיסו לגר תוטישפ
 תוצראב העיקשמ ,םיבאשמה תלעב ,ןפיו
 ראשו היסורמ 28% הנש התוא ףוסב .הלא
 .ןפי לש השוכר םה םימעה רבח תוצרא

 אלל ,תושרופ תוצרא 14 דוע - 3
 לע תוזירכמו דוחיאהמ ,ב"הרא לש הרכה
 ישאר םישגפנ םלוהקוטסב .תואמצע
 ילכלכ הלועפ ףותיש לע םיטילחמו תונידמה
 יאקירמאה הסנכהה סמ .2005 הנשל דע
 תונידמב םג םיקסעמ םיפסכ תובגל הסנמ
 .ךכ םשל יאבצ חוכב שמתשמו ושרפש

 המצע תא ליצהל הרטמב - 5
 סמ שארל ב"הרא אישנ קינעמ לגר תטישפמ

 המל לעמ הלועפ בחרמ יאקירמאה הסנכהה
 טשופ הסנכהה סמ .ב"הרא תקוחב עבקנש
 םלוא ברח יריכשתרזעב קרוי וינ ריעה לע
 םישנא םירכושו םידגנתמ ריעה יבשות
 היכרותב לובנטסיא .הסנכההסמ דגנ ודמעיש
 תרומת ברח יריכשל זכרמה תויהל תכפוה
 תורובח יפלא תורשע תוצצו תוסנכההמ %
 ףנע בשחנ הנש התוא םויסב .ברח יריכש לש
 לש תחא רפסמ אוציה ףנעל ברחה יריכש
 רודוולס-לאו סרודנוה ,האוגרקינ .היכדות
 זכרמב תונידמ קולב לע תוזירכמו תודחאתמ
 הקיר הטסוק דגנ המחלמב תוחתופו הקירמא
 .הלמטאוגו

 תטטומתמ הילטיא תלכלכ - 8
 םלוא ,וז ץרא לע ותוסח תא שרופ ןקיתווהו
 םתנומאו םתד תא םיריממ םיבר םישנא
 רכוש תילותקה תכל ששוחה ,רויפיפאהו
 ךפוה אוה .היזיוולטב ועיפוי רשא םיפיטמ
 תירחסמ תכל תילותקה תכה תא ךכ ידי-לע
 רצומכ היזיוולטבו תונותיעב תמסרפתמ רשא
 .רבד לכל

 טאל טאל םדקתמ םלועה - 1
 ןגאלבל םיפרטצמ םתא ןאכו ...ןברוחל
 ,יללכה
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 רקחו ןחב ,קדב הילצרהמ ןורדק ןור

 ץיסז .ז(?₪ 51 1 ₪
 העוקת תינוכמ וב םוקמל תעגהשכ =*

 תא רוקח .גהנב םיימעפ לכתסה ,ריקב
 דקומל םיימעפ רשקתהו ,םישנאה
 ,חוודל

 קראפב םיעשופה ינש תא רוצעל ידכ *
 חדקא םע חיש ירוחאמ רתתסהל ךילע
 ואובי םישנאה ינשש תוכחל ,ףולש
 רשקתה זא קר .תופטעמ הזל הז ונתיו
 םהילע דוקפו אובחמהמ אצ ,תרטושל
 רשקתה .חורבל הפני םהמ דחא .רוצעל
 ,דימ ענכיי ינשה עשופהו תרטושל בוש

 :האבה המישמל ךישממ ןורדק ןור

 קססז ,ן(:₪ ₪51 2 ₪
 לש ירוחאה דצב אצמנ ןוראל ןפוצה =*

 .תינוכמה לש תופפכה אתבש סיטרכה
 בשחמב םיידוסה םיצבקל רודחל ידכ =*

 ןחלושהמ ןפוצה תולמ תא חק ,הנחתה
 .לוה ןטפק לש

 ,סנייב יס'ג םשרנ ובש ןולמל תעגהשכ *
 תרובגת קיעזהלו שופיח וצ שקבל ךילע
 ןולמה להנממ חתפמה תא חק .רשקב
 .ןימי דצמ תלדה תא חתפו

 ,סוטמב םיטסירורטה תא תגרהש רחאל א
 שורדש המ תא אצמתו םהידגבב שפח
 .הצצפה תא קרפל ידכ

 יטומ דחוימה שלבה וילא ףרטצמ
 :הירפצ בשוממ ץיבוקרמ
 היקיתהמ סנייב לש תונומתה תא חק *

 .אלכהמו דרשמב
 אתב חדקאה תא לענ אלכל הסינכב א

 .ךלש גתה תא הארהו
 ריוואה לכימ תא חק ,ללוצ התאשכ =*

 .1 רפסמ
 הלסאה ךותב ,הפועתה הדשב =*

 .ותוא שביו חק .חדקא שי םיתורישב
 הרפאמהמ המישרה תא חק יראמ לצא =*

 .ןופלטב יבלוק תא רהזה כ"חאו
 רחאלו ,הרוגחה תא קדה ,סוטמב *

 ,התוא ררחש הארמהה
 .תינוראב זגה תכיסמ תא שפח ,בויבב =

 שיא תא ונחכש ךיא ! חטב ,הא
 :תג תירקמ הלימש יתנ חתפמה
 לש ירוחאה אתב דויצה תא םיש ' *

 .הרטשמה תינוכמ
 הדשב םיחרפה תרכוממ הנשוש הנק *

 .הפועתה
 ירוחאמ אבחתה ,סוטמב ,קחשמה ףוסב <

 דצל םינפה םע לאמש דצבש דומעה
 ,רתסומ ךלוכשכ 7:8 לע ץחל ,ןימי
 .םימעפ 3 10 לע ץחל רובעי סנייבשכו

 6% 4 כ
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 הארנכ ןנוכתמ הילצרהמ ןורדק ןור
 :שדחה ל"כפמהמ ש"לצ לבקל
 תורונמ ובש רדחל לפונ התאשכ =

 .היגרנאה רוקמ תא שפח ,תוקלוד
 ,רוטקאירה תא ךממ בנג רבכעה םא *

 תחקל ונממש םוקמ ותואב ותוא אצמת
 .ותוא

 ,ךתוא ררחשמ לסחמה טובורהש רחאל *
 .ותוא דימשהל הסנ .תיללחל רוזחת לא
 בושל לכות זאו ,ולש הרוגחה תא חק
 .תיללחל

 לא ,הפשאה יחפ תא הקנמ התאשכ =*
 .חפ ףא לע גלדת

 אובי ימ ,ש"לצ לבקל ךלי ןורשכו
 !הירפצ בשוממ ץיבוקרמ יטומ ?ותיא
 ,הארנ יתלבה טובורה תא גורהל ידכ =*

 סנכהלו תונחהמ הלאמש תכלל ךירצ
 אובי אוהשכו הינשה המוקל הלע .לגרב
 .עונמב ןחטיי טובורהו ,לבחה תא ררחש
 םע דר .הרוגחה תא "תויראש"המ חק
 .הלעמלמ אוביש רכומה

 7 הנמב רחב רגרובה תדעסמב =
 ,תעבט הכותב אצמתו לכאת .טירפתהמ
 ינש לש רסמה תא חנעפת התרזעב
 .םייובשה

 ידכ ,דוכה ךותל הצצפ קורזל ךירצ *
 םייובשה לש חריה ביבס חוכה הדשש
 .קספיי

 ץפנה רמוח תא חק הגטרוא בכוכב =
 .םינעדמהמ טומהו

 ,תוננב וליק הנק תג תירקמ הלימש יתנ
 -ל חרבו סוקוק יזוגא ינש

 1 םיפוקה יא ₪
 תא חק ,חבטמל ךל ברח גישהל ידכ =

 .הדסקכ וב שמתשהו ריסה
 הרומתב ףסכ ךל ונתי םה .סקרקל ךל +

 .חתותהמ ךתוא ורי םהש ךכל
 רכומהשכ .ברח ףסכב הנקו תונחל ךל *

 .וירחא בוקע ךלוה

 אוה םג רכזנ עבש ראבמ סלקרמ ימע
 :ףרטצהו ףוקהמ םדאה אצומש
 ךילע ,תפסכל דוקה תא תעדל ידכב *

 זאו התוא חותפל תונחה לעבמ שקבל
 ידכ) החיתפה ינוויכ לע לכתסהל
 .(ק41156-ב שמתשה חילצהל

 ךילע ,אלכב לוענמה תא חותפל ליבשב =*
 ,ראבהמ תוסוכ רתויש המכ ףוסאל
 אלכל ךרדב .הריבב ןהמ תחא אלמל
 ידכ ,סוכל סוכמ הריבה תא ךופש
 לע ךופש זאו ,וסמיי אל תוסוכהש
 .לוענמה

 ףסא קעצ "!םדא-ןב ירחא ףוק"
 :םיפיט אוה םג חלשו תובוחרמ ןייטשרק
 ךילע ,תלשומה תיב לא סנכהל ידכ *

 בברעל ,בוהצ חרפ תחקל ,רעיל תכלל
 ותוא תתלו לשובמה רשבה םַע ותוא
 .םיבלכל

 ,הניפסל תווצ גישהל ךירצ התא רשאכ =*
 רחא ,5ץ/סאשכ א14818-ה לא ךל
 תא ררחש זאו ,ינשה יאב שיאה לא ךכ
 .אלכהמ ריסאה

 לש ורדחמ חתפמה תא תחקל ידכ =
 סיטרכב שמתשהל ךילע ,קא'ציל
 .ןטסמ תלביקש יטנגמה

 תא חציפ גנגריפ ידע

 םיגרואה ₪
 בוביסה םסק תא ליטהל ךירצ םיב *

 .ךופה תלוברעמהמ
 םיעורה לע תושעל ךירצ חלודבה ריעב =

 האובנה רודכמ םילבקמש הדחפה םסק
 .ןומראב

 זאו םישיבכה תא עובצל ךירצ רפכב =*
 .ןוקרדה תא ףורשל תוסנל

 אבנגתה "לודג דיתע יופצ ןירצקל"
 ויתורעה תא חלשו ןירצקמ חרפי ₪
 ע

 האובנה רענ ₪
 ךירצ לודגה ןוקרדה תא חצנל ידכ =

 ךפוה ןוקרדהש דע הרוצ תונשל
 תדוכלמ םע ותוא סופתל זאו הרובדל
 .הרובדה

 ןת .םינבדבוד שי לאמש דצב ץעב *
 רטפהל ונממ שקבו ףלטעל םתוא
 .ןוקרדה םע תדוכלמהמ

 "!ןוסונומ הוונ םג ?ןירצק קר המל"
 :רדיק דדלא רמא
 ןיעב חלודבה רודכ תא םיש ,2 ךסמב *

 שמתשה .ןבאה תא חקו לספה לש
 ךופה .שא ריעבהל ידכ דיפלבו םידרזב
 ותוא םישו הרעקל חלודבה רודכ תא
 תחקלש המ תא וב םיש .שאה לע
 תחלצב ןמשה תא םיש .ןוראהמ
 לש הפב דלשהמ םצעב שמתשהו
 תא בבוסו םצעב ןמשה תא םיש .לספה
 הבלה תא רובעל ידכ תעכ .תידיה
 .לבחה םע םיצעב שמתשה

 שמתשה שדקמה לא רשגה ךסמב =
 ,הביתה לע הצונב

 םג ךישמה ןוסנומ הוונמ רדיק דדלא

 לרוגו סנו'ג הנאידניא ₪
 סיטנלטאה

 אצמהל יושע וטאלפ לש דובאה ןמויה *
 לספה ירוחאמ הביתב :תומוקמ ינשב
 .הוועשמ לותחבו (הטיסרבינואב)

 םע לולעפה תא עצבתש היפוס םע רבד +
 ףוחד זאו ברקתתש הכח ,םיניכסה קרוז
 .התוא

 אוה קחשמ ותואב ףסונ דרופ ןופירה
 :עבש ראבמ סלקרמ ימע
 ךילע ,שדקמב הרונמה תא גישהל ידכב א

 רכומה םע רבדתש היפוסל דיגהל
 תא בוחסת הז ןמזבו ,הלעמל שדקמב
 .תונחהמ הרונמה

 תא חירבהל ךילע ,רעיב התא רשאכ +
 ידכ םשמ אצתש דע טושה םע היחה
 .התוא לכאי שחנהש

 חינהל ךילע ,רהמ חתפי רעשהש ידכ *
 ףדמה לע ןבאה ישאר תשולש תא
 .רעשה דילש

 ,תוסירהבש ןומטמה תא אוצמל ליבשב *
 ינש לע תפקשמה תא ביצהל ךילע
 הכרד לכתסהלו ,ןבאה רוש לש םיקלחה
 לכב) תוסירהה זכרמבש םיינרקה לע
 .(דרפנב טיבהל תומוקמהמ דחא

 .הימיכ בהוא םי תבמ גנגריפ ידע
 .םידנלוה לש רקיעב .םיבצחמ רקיעב
 תא ץימחה אל אוה ןכל

 דובאה ידנלוהה לש הרכמה ₪
 חצנת םא .רקופה שיא םע קחש ,ןולסב =*

 / .הפמבו ףסכב הכזת
 תולוע ןהש ינפמ תוצמ תונקל יאדכ א

 .חכ הברה תוריזחמו טעמ
 :איבהל ךירצ הרעמל סנכהל ידכ *

 .הריפח תאו שוקמ ,םירורפג ,הרונמ
 קיר - הסינכב הלגעה אלל הרכמ לכ =*

 ,בהזמ

 תוצע חלשו ףיסוה םי תבמ גנגריפ ידע
 יבגל

 םינילבוגה ₪
 לע םסק תושעל ךירצ ינשה בלשב =

 .רובב ןתוא חינהלו תוינבגעה
 תא ליכאהל ךירצ םסוקה םע בלשב =*

 .רפסה תא ליפהלו חרפה
 רשב תתל ךירצ תיבה לע רמושש בלכל *

 .רופיצ וא
 תא תונשל ךירצ ,חוכ תולעהל ידכ *

 תואל הנורחאהו תיעיברה תואה
 .הירחאש

 ןתיא ינבא בשוממ ןגנילרמ ןתנוי
 אוה ףא "ןלבגתה"

 םסוקה תא םיחקול ישימחה בלשב
 דיל תחתמש ץיפשה לע םסק םישועו
 ןוירבה םע וילע םילוע .לספה לש
 .לספה לש ןיעל ףורגא םינתונו
 םיחקול .ןושלה לע לבסה תא םידימעמ
 למסה לע םסק םישועו םסוקה תא
 םידימעמש ירחא .םיתמה ןורא לעמש
 בוש םינתונ ,ןושלה לע םסוקה תא םג
 רובעי דלשהש םיכחמו ןיעל ףורגא
 .רמושה תא חירביו

 ינש לע יח הוקת חתפמ יטיויקלא רורד
 - קחשמ לעו ןוזמה תובא לע :םירבד

 ה \1 ג 2.0%
 דיל דומע :הריכזמה תא דיחפהל יאדכ =

 רבכעב שמתשהו ךלש הדבעמה תלד
 .הריכזמה לע םשמ תחקלש

 תא חתפ ,הריכזמה תא תחרבהש ירחא *
 ינש תא חקו ןטקה ילאמשה ןוראה
 .םינותחת םיילאמשה תוחתפמה

 ליבשב םילוחכה תוחתפמב שמתשה א
 םיקוריבו ,הינשה הדבעמב ןוראה
 הקוריה תינוכמה לש םדיובה ליבשב
 .ץוחב

 .הלוחכה תנצנצה תא חק ןוראהמ *
 רמוחה םע לוהוכלאה תא בברע =*

 הדבעמב שאב םמחו ,הלוחכה תנצנצבש
 .קורי היהנ הזש דע

 תאו טרסה תא חק היינשה הדבעמהמ א
 ץחה תא לובטו ,ןטקהו לודגה ץחה
 .קוריה יוקישב

 .ןיכס ומכ הארנש המ תא חק תיבהמ א

 ילבהב ץק המידק רפכמ שידיגמ ליג
 תומלועל החמשב רזוח אוה .הזה םלועה
 לא ,ורבעש

 או 1510318 2 ₪
 עגפש רוציה תא גורה ,תעגפנ רשאכ <

 לכות ךכ .תומצעה לכ תא ףוסאו ךב
 .הרזחב ךחוכ תא לבקל

 יתש לכ .תויחה לש ןשאר לע ץופק *
 ענש ךסמה לע רפסמ הארת תוציפק
 תודוקנ המכ יפ ןייצמ רפסמה .2-8 ןיב
 איה רשאמ היחה תא גורהתשכ לבקת
 .תנתונ

 םימעפל .תוכהלו ריוואב ץופקל הסנ *
 ןמיס הז .רחא רבד לכ וא םיבכוכ ולפי
 .דחוימ סלפמ לבקת תוכמ המכ ךותש

 רבד לכל וא רוזמרל עיגת רשאכ =*
 .הפצרה תא תוכהל הסנ ,דמועש
 .קנע לכוא ךילע לופי םימעפל
 .3403 אוה 4 בלשל דוקה
 חרקה תיבוקל ךל ןושארה בלשב
 ךכ .הטמל ץחל ריואב ךדועבו ,ץופקו
 .רחא םוקמל רובעת

 % א

 הניפה תא םתוח תג תירקמ הלימש יתנ
 תרזעב םכפוטפיטל
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 גישהל ךירצ ןתיולה תא גדגדל ידכ *
 לע אלו ,םיב יא לע תאצמנה סווט תצונ
 .הטנ'ג לש יאה

 תחקל ךירצ ןרק דחה תא סופתל ידכ =
 .ןודיפוק לש םיציחהו תשקה תא

 הקנ ,םידמגה תעבש יפלכ דמחנ היה א
 .התקבה תא
 .לפמל תחתמ רובעל ידכ רתכה תא שבל
 ,הנב ,הטילול לש הריטה לא עיגתשכ
 ךל רוזעי אוה .ךב בהאתי ,רגדא
 .קחשמה ףוסב טלמיהל

 6 5 שכ
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 חיטבמו םמהמ הארנ .ליגר הקתפרה קשמימ םע (םינפ ימוליצ
 | .םיקלח ינשל קלוחת איה הנכותה לדוג ללגבש ןכתיי .קנע תויהל

(11602056/ ) 
 ינצל תיפרג הקתפרה .יבירקה םיב טאריפ ייח תויחל ןמזה עיגה
 !דואמ המישרמ !5/0043 -ו 3
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(0056 1160 ) 
 םרטב תודיחמו תודוכלממ רהזיהל ךילע .19-ה האמה לש סיראפ (115 (62010)
 .ךתרבח תא ליצי ומצע םוטנאפה .המחלמ יקחשמ יבהואל היצלומיס םע בלושמ היגטרטסא קחשמ
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 ( 1: הו כו ז"6)

 ןיידע ולכוי הרדסב םימדוקה םיקחשמה יבבוח .תרחא םיתנכתמ תצובק ןיטולחל םאות קחשמה .עודיה קחשמה לש השדח הסרג = םייקריע תוחוכ תשילפ ינפב תודמועה \ המיחל תונוכמ לש תוצובק עברא לע - - ְ טתמ טרא

 .(םידרוש םה םא) םהילע תובוהאה תויומדה תא קחשמה ךותל אבייל תוארל לוכי ןקחשהו הלועמ הארנ ,םיירוקמה קחשמה יקוחל םיקנט לש םידרפנ תוברק 15-מ רתוי םישרדנ ,יללכ ןוחצינ גישהל ידכ .תיווכל דרנוק .ומצע אוה ימ וליפא עדוי וניא אוה .ונורכז תא דביאש הלגמו ,רתא בכוכ
 .עונלוק טרס ןונגסב הלועמ הקיפרג ,ול ךיישה שוכרה תא ךסמה לע .דברמו ספנ תוראב םע םיעובר מ"ק 600-כ לש חסש 2" .ץראה רודכ תא שו ד קש ₪ = פן פד רוצעל ב ו -

 1[ לב מ ז רפ



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 היה סקימוקה םלוע הנש םישולשכ ינפל
 סקימוק .יס.יד תרבח .ידמל ןבומו טושפ
 קרו הלצא רשאכ ,ןיררוע אלל קושב הטלש
 לש םידיחיה לעה-ירוביג םימסרפתמ ,הלצא
 ,ליח תשא ,ןמטאב ,ןמרפוס :הפוקת התוא
 ןבומכ םיערהו) םיבוטה הרבחה לכו קרבה
 .(םתרובחו ןיוגניפה רוטול סקל ,רקו'גה :ןוגכ

 רשא השדח הרבח העיפוה 1961 תנשב
 ,התוא הלשינו םיפלקה לכ תא יס.ידל הפרט
 אל .יס.יד תרבח) תוכלמה רתכמ ,השעמל
 - (םדוקה הדמעמל רוזחל םויה דע החילצה
 !סקימוק לוודמ

 תונשמ תמייק התיהש הרבח איה לוורמ
 הפילחה ךא ,םינוש תומש תחת םישולשה
 סקימוק סלטא) ץיק םויב םייברג ומכ תומש
 .(םלוכ ןיבמ םיירקיעה ויה סקימוק ילמייטו
 רייצו יל ןטס םשב ריעצ ךרועשכ קספ הז לכ
 םשב תרבוח ומסרפ וקטיד םשב רשכומ
 םג הקסע תרבוח התוא .םיאלפומה תעברא
 רפוס הללכו עשרה דגנ בוטה ברקב איה
 םילבנ-יכרא וא) םיעשר רפוסו םירוביג
 לש תורבוחה ראשל דוגינב ךא .(הפי הפשב
 ,(רומאכ .יס.יד לש ויה ןלוכש) הפוקת התוא
 ולביק רשא ץראה רודכ ידילי ויה םירוביגה
 הב תיללחה) הנואתמ האצותכ םחוכ תא
 תוימסוק םיינרקל העלקנ םיבכוכל ורגוש
 תולוקלמה הנבמ לע ועיפשהו המצוע תובר
 .(םהמ דחא לכ לש

 הפטחנ העבראה ועיפוה הב תרבוחה
 לש ותליחתל תואה תא הנתנו םיפדמהמ
 .לוורמה ןדיע - םויה דע ךשמנש שדח ןדיע

0% - 82 

 םתוא ביבס הלודגה הלומהה תורמל
 הרדס לש 15 רפסמ תרבוח המסרופ םירוביג
 וז תרבוח ."תואלפומ תוישעמ" תרחא
 הרדסב הנגורחאה םג התיהש)
 רענ לע רופיס הללכ ,(וז החילצמ-אל-דואמ
 םוקמב רשא ,םלשומ "םרוי" ,ריעצ ןוכית
 יוסינב תופצל ךלה ה'רבחה םע תולבל תכלל
 יוסינ ותואל עלקנ רשא שיבכע .יביטקאוידר
 דע הבר הכ תיביטקאוידר הנירק ופוגל גפס
 !ט ע מ כ ...םוקמב טעמכ תמ רשא

 ותוא תא שיבכעה ץקע ותומ ינפל עגר
 ןוויכמ ךא .שיבכע תונוכת ומדל סינכהו רענ
 ,ןטק שיבכעמ םינומ יפלא יפ לודג םדאהש
 הליג ךכו הדימ התואב ולדג תוחוכ םתוא
 ירמגל קלח ריק לע ספטל לוכי אוה יכ רענה
 רענ ותואל - םירה סופיטל דויצ םוש אלל
 . ,רקראפ רטיפ וארק

 חוכ םכותב שיש םישנאה בור םישוע המ
 !ןבומכ תועפוהב ףסכ חיוורהל םיסנמ ?בר הכ
 דחאמ ותאצב םלוא רקראפ םג השע ךכו
 ארוק רטושו ורבעל ץר ץרופ האר םיעפומה
 ."!בנגה תא ורצע"

 ומצע תא חירטהל הצר אל רקראפ
 םלוא ,(קומחל חילצהש) ץרופה תא רוצעלו
 חצר ץרופ ותוא יכ הליג התיבה רזח רשאכ
 יח ותיא רשא (םותי וניה רקראפ) ודוד תא
 ץרופה תא רוצעל חילצה רקראפ .וייח לכ
 המחלמל וצרמו ונמז לכ תא שידקי יכ עבשנו
 רשאכ םיעשרה לכב םוחלל אצי זא .עשפב
 תועפוהה ךרוצל רצי רשא תשופחתה ופוגל
 !ןמרדייפס - ירחסמה ומששכ (קיספה ןתוא)

 ךפה ןמרדייפס ...הלמ אל וז ירחסמ

 וז הל
 ירחסמה הלמס תויהל ךפה ,הליל ןיב בכוכל
 תומגרותמו ומגרות ויתואקתפרהו לוורמ לש
 לכמ ותוא דירפמ המ ךא .תובר תופשל
 המו הפוקת התוא דע ומסרפתהש םירוביגה
 ?ולש הברה תוירלופופל םרג

 תויעבמ לבס רקראפ רטיפ/ןמרדייפס
 וייחב ןהו םייטרפה וייחב ןה תובר
 בשחנ אוה ןוכית דימלת רותב .ןמרדייפסכ
 ןברוק לפונ תובורק םיתיעל היהו "םרוי"ל
 וירבח דצמ תויתוטש תוחיתמו תויוללעתהל
 וחוכב שמתשהל היה לוכי אל אוה - התיכל
 הלגתיש ששחמו רסומ תויעבמ םדגנ ברה
 תחנ רקראפ הוור אל ןמרדייפסכ םג .ודוס
 ריעב רתויב לודגה ןותיעה ךרועש םושמ
 רידחהל הסינו וילא לפטנ ,(ימויה רפושה)
 ןמרדייפס יכ קרוי וינ ריעב רוביצה תעדותל
 ונב תא ליצהש תורמל) ער עגפ אוה
 (.יוסינ סוטמ תוקסרתהמ

 תושדח םלצ רותב הדובע אצומ רטיפ
 ךרוע ותוא תא עומשל ץלאנו ןותיע ותואב
 זירכמו ףרה אלל ןמרדייפס תא ףדגמו ללקמ
 תא סופתיש ימ לכל הובג סרפ קינעי יכ
 תא גישמ רטיפ יכ ןייצל רתוימ .ןמרדייפס
 ןמרדייפס לש רתויב תוניינעמה תונומתה
 רבדהו (תיטמוטוא המלצמ) תוברק ןמזב
 תוחפל) הרידה רכש םולשתל ףסכ ול סינכמ
 .(!הז

 רטיפ היה לוכי אל ,רטפנ ודודש ללגב
 תא קיספהל ץלאנו הללכמב דומלל ךישמהל
 הבזכאה םע םג דדומתהל ץלאנ אוה .וידומיל
 היהיש (הדוד לכ ומכ) התוויקש ,ותדוד לש
 םסרופמ הנווכתה אל איהו) םסרופמ שיא
 .(חוטב הז - ןמרדייפס ומכ הצמשל

 ןמטאב ,ןמרפוס דועב ,השעמל ךכו
 ומחלנ הפוקת התוא לש םירוביגה ראשו
 תויעב םהל ויה אלש םושמ ,ללחהמ םירוציב
 תוישיא תויעבמ םייקנ ויה ןבומכ םהו םתיבב
 םע ההדזהו ריעצה םיארוקה להק ךשמנ -
 תויעבמ תלבוסה תומד ,ובילל הבורקה תומד
 המודהו היח איה הב תואיצמהמ תועבונה
 .ונלש תואיצמלו ונל דואמ

 הברה ורבע ןמרדייפס לעו םינש ופלח
 לכ ךרואל ראשנ דחא רבד ךא ,תואקתפרה
 ךכ לכ ויה ,אוה רשאב ,רקראפ רטיפל .ןמזה
 לש יביצקתה ןוערגה קרש תויעב הברה
 :םהל הוותשמ תירבה תוצרא

 ,(יסייטס ןווג) הרבח ומצעל גישהש דע
 - רתויב לודגה ובירי ידי-לע הגרהנ איה
 ורבח לש ויבא השעמל היהש קוריה ןודשה
 יראה לש ויבא ןרובסוא ןמרונ) התיכל
 .(ןרובסוא

 הו לע םבטמו ישונא
 יתש םע םייטנמור םירשקב ךבתסה אוה

 ,ידראה השילפ ,הנושארה - תחא תבב םישנ
 לע-תוחוכ תלעב תצרופ םג התיהש
 יראמ היינשהו "רוחשה לותחה" הארקנש
 התיהש (השיאל ףוסבל אשנ התואש) ןיי'ג
 רבתסמ) יסייטס ןווג םעו ותיא התיכ התואב
 ןמדייפס אוה רקראפ רטיפ יכ העדי איה יכ
 .(םינושארה וימי זאמ השעמל

 תונמגוד תריירק הלחה ןיי'ג יראמ
 ותוא .התוא דירטהל לחה ףרוטמו החילצמ
 םהלש תיבה לעב םג הרקמב היה ףרוטמ
 םתוא ףיעה אוה וירוזיחל התנענ אלש רחאלו
 רוזחל םיכירצ ויה םהו תראופמה םתרידמ
 עגר םהל הנתנ אל רשא ותדוד םַע רוגל
 .תויטרפ

 לכ םע דחי ןמרדייפס היה רשאכ
 לוורמ תרבח לש םילבנ יכראהו לעה-ירוביג
 תומחלמ" - הרדיס ינימב חדינ בכוכב לַע
 (הרוחש) השדח הפילח לביק אוה ,"תוידוס
 דוגיב לכל התרוצ תא התנישו התייצ רשא
 יכ רבתסה ףוסבלו רקראפ רטיפ בשח וילע
 וחומ לע טלתשהל התסינ רשא יח רוצי התיה
 ,ףוסבל הנממ רטפנ רשאכ .רקראפ לש
 יאנותיע םע רוצי/הפילח התוא הדחאתה
 ןמרדייפס ללגב הקסרתה ולש הריירקהש
 םשה תחת תוריקה לחוז תא ופדר דחיו
 .וישפוח םוגרתב - לער) "םונוו"

 תויעבה לכ לש ןפוס והזש םתבשח םאו
 הנש םישולשה תוגיגח דובכל !םיעוט םתא -
 - םינוויכה לכמ תויעב ונעדוימ לע ותחנ
 :ורתפנ אל ןיידע ןבור רשאכ ןאכ ןתוא טרפנ

 יכ ונעט רשא םישנא גוז עיפוה הליחת
 ובשחנ רשא ,רקראפ רטיפ לש וירוה םה
 ידיב םייובשכ וחקלנ השעמל ךא - םיתמל
 המחלמה המייתסהש רחאל קרו ,םיסורה
 םהל רשפאו הסרהנ תוצעומה תירבו הרקה
 לוכי וניא רקראפ רטיפ .התיבה רוזחל
 לכ תא קודבי רשא דע םהל ןימאהל
 תאצמנ תמאה רעצה הברמל ךא ,תויודעה
 לש רתויב םילודגה םילבנהמ דחא לצא
 ךלו - "המודאה תלוגלוגה" לוורמ תרבח
 !תובושת ונממ איצוהל הסנת

 הרוצב רדרדתהל ולחה ותשא םע םיסחיה
 תרדסב הדיקפת ,ןשעל הלחה איה - הדירחמ
 תונמגודה תריירקו לסוח החילצמ היזיולט
 ןיב ףפועמ הלעבש ןמזב ןיטולחל התמ הלש
 ותבוהא תרזוח הריזל רשאכו קרוי-וינ תוגג
 ."רוחשה לותחה" - םימיה רבכשמ

 יראה - ןוכיתה ימימ רתויב בוטה ורבח
 ,רומאכ ,היה ןרובסוא ןמרונ ויבאש) ןרובסוא
 ,(הנושארה ותרבח לש החצור "קוריה ןודש"ה

 ונמוי תא אצמש רחאל לכשה לכ לע קלחתה
 ןודשל ךופהל דציכ הלגמ רשא ויבא לש
 רטיפ/ןמרדייפס לש ותוהז תאו קוריה
 קוריה ןודשל ומצעב ךפוה יראה .רקראפ
 אוהש דע ןמרדייפס/רקראפ רטיפ תא ףדורו
 ןורחאה עגרבו ןמרדייפס לש ויתועורזב תמ
 ורבח השעמל היה רקראפ רטיפ יכ ול שחול
 אל תויעב םיאור םתאש ומכ .רתויב בוטה
 רטיפ תאו ךתוא תואצומ ןה םימעפלו תורסח
 .םתבשחש הממ רהמ רתוי

 ןמרדייפס לש תוירלופופה ,תאז םע דחי
 אוה "גלפומה" וליג תורמלו שדחמ האוג
 סקימוקה תורבוח תרשע ךותמ דחאל בשחנ
 לע םירבדמ .םויכ רתויב תורכמנה תורידסה
 תכרעמ לכל םיקחשמ שי ,אלמ ךרואב טרס
 רפוס ,סיסנ'ג :ירשפא בשחמו היזיולט קחשמ
 .'דכו יוב םיי'ג ,ודנטנינ

 םיבבותסמ םתא רשאכ ,האבה םעפ זא
 .הלעמל וטיבת ,קרוי וינב םיקחש ידרוג ןיב
 זא ,קלח ריק לע ספטמ והשימ וארת ןלוא
 לע תויעב קיפסמ ול שי - ותוא ודירטת
 .שארה

 ינוידב עדמו סקימוקה ןודעומ
 עדמו סקימוק ןודעומ םיקהל וננוצרב

 תורבח םע קודה רשקב דומעי רשא ינוידב
 .הלא םיאשונל תורושקה ל"וחב

 תבותכל תונפל לוכי ןיינועמש ימ לכ
 :םיפסונ םיטרפו ןולאש תלבקל האבה

 עדמו סקימוקה ןודעומ - רוצ-ןב ףחש

 ינוידב

 97 םודרגה ילוע

 הנוי-רפכ

 סקימוק עדימו תושדח
 ןוכדע - רזוח ןמרפוס

 לש גרוחה ויבא .רתויב הרזומ רזוח אוה הבש ךרדה לבא ונמסרפ רבכ רזוח ןמרפוסש הז
 םלועל רוזחל ותוא ענכשמו ןמרפוס תא אבה םלועל ךרדב שגופ אוה .וייח לע םחלנ ןמרפוס
 :יתימאה ןמרפוס םה יכ םינעוטה 6::!) העברא םירזוח דחא ןמרפוס רוזחיש םוקמב םלוא ,םייחה

 שיא" וניה ירוקמה ןמרפוס לש ויוניכ םניחל אל) הדלפב ףוטע קזח שיא וניה 1 רפסמ ןמרפוס
 (.ץראה רודכ לע דלונש םדא אוה יכ הארנו "הדלפה

 תמש רחאל ירוקמה ןמרפוס לש םייתימאה ויאתמ לפכוש הארנכש) רענ וניה 2 רפסמ רפוס
 .ודלי לכל ומכ) העורפ השיג םג ול שיו

 לע עורה לכ תא דימשהל הרטמל ול םש רשא ןוציחה ללחהמ רוצי אוה 3 רפסמ ןמרפוס
 .הנוכנה הלמה וז דימשהלו - ןידע תויהל ול סאמנש םושמ דימתלו תחא ץראה רודכ

 .ער וא בוט אוה םא תויוצח ויבגל תועדהו ,ישונא יצח טובור יצח אוה 4 רפסמ רפוס
 ןהש ,תושדחה תויומדהמ תחא לכל ובציעש תושובלתה אוה ןיינעה לכב רתויב הפיה רבדה

 (!הח !הח - םיבוהצ םינותחתו המודא המילג) תיתרוסמה תשובלתל תפסונ הסרג השעמל
 !אובי ךשמה

 6 9-שכ
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 קוצ רינ :תאמ

 םיארוק םתאשכ שארב םכל רבוע המ
 םישנ ?תויקורשמ ?םיקורשנ הלמה תא
 הביס וז הרקמ לכב ?םירחא םירבד ?תוקורי
 םגרתמה תכאלמ לע תצק בכעתהל תניוצמ
 .ילארשיה

 לכ - ןמזמ עודי הזה רופיסה םיטרסב
 לארשיב ךפוה ,היהי אלש םש הזיא םע ,טרס
 רתוי ילב ,ינלטק והשימ וא ילרוג והשמל
 .ונונגיסו ונכותל וא ירוקמה ומשל רשק ידימ
 הזה ךחוגמה ךילהתה לש ופוסב ,וכח וכח
 ןימ תצק םע יטנמור הבהא טרסל וארקי דוע
 סוריוה" וליפא וא "םיילרוג םירצי" םשב
 ..."ינלטקה

 םיקחשמה קושב םגש רבתסמ
 םנמא ןאכ .המוד היעב תמייק םימגרותמה
 תרזעב הנוקה לש וניע תא דוצל םיסנמ אל
 קלחל ךא רבעב הרוש ףוריצ וא תרכומ הלמ
 תומש ,םוגרתל םישק תומש שי םיקחשמהמ
 .הבר תויתריצי םישרודש

 לש ירוקמה ומש .ונינפלש הרקמה והזכ
 ,ססס. 6806 ךוא1א5 אוה קחשמה
 םימגרתמ ךיא :םימכח םכתא הארנ וישכעו
 םילידוקורקה דמצ ?תירבעל הזכ םש
 ???םיבינגמה םימואתה םינינתה ???םייעזגה
 קחשל קשחתי אל דחא ףאל .אל שממ ,אל
 םיציפמה ובשי .הזכ ללמוא םש םע קחשמב
 ,הקספה ילב ובשח ,רוגס רדחב םילארשיה
 ,פושטקכ המרז הציפה ,םימכ םרז הפקה
 וזב ושלתנ תורעיש ,הירגיס הפדר הירגיס
 - ןורתפה אצמנש דע ...וז רחא
 םג ,דמחנו טילק םש םג ! ם-י-ק-ו-ר-ש-נ
 .םיקורי םגו םישנרב

 :םיינש םה קחשמה ירוביג
 םואתה ויחאו תשא א 07%
 ,םיהז םימואת םהינש .םשאא 67%
 ןיינע רבכ הז - יפויה יבגל ,םיקוריו םיינינת
 ץרא - היקורשנב םייח םהינש .םעט לש
 היעבמ ץוח .םייחב םהל בוט ידו םיקורשנה
 םתבוהא טקורק יזייד ,יזייד :הנטק תחא
 ימ רוחבל החילצה אל יכ היקורשנמ הטלמנ
 תרעצמ הלקת בקע .הב הכזי םיינשה ןיבמ
 םימואתה ינש ידיב הרירב הרתונ אל וו
 ידכ םימחלנו םיצר םה קחשמה לכ ךרואלו
 דוע תלחוימה יזיידלו לחוימה ףוסל עיגהל
 .רתוי

 העודיה הדבועל החכוה דוע ןבומכ יהוז
 תובבוסמש ולא ןה - ףסכ אלו - םישנ יכ
 ןכומש תואלתל תפסונ המגדהו םלועה תא
 ידכ - ןינת אוה םא וליפא - רכז לכ רובעל
 ךא הפיה ןימה תונבמ תחאב תוכזל
 .קמקמחה

 םילושכמ לולסמ םצעב אוה קחשמה
 ךות םיכסמ 60 םימואתה םירבוע וב ךורא
 תא הז לישכהל םיסנמ ,הזב הז םימחלנ םהש
 עבט יעגפו םירוצי ידי לע םיפקתומו הז
 .םינושמו םינוש

 דוע 00201,.-ל קחשמה תא ךפוהש המ
 םיקחשמה דחא אוה יכ הדבועה איה רתוי

 ינש תופתתשה םירשפאמה םידדובה
 רוחבל לוכי ןקחשה החיתפה ךסמב .םינקחש
 ,םינקחש ינשל וא דחא ןקחשל קחשמ ןיב
 קיטסיו'גה תועצמאב קחשמב טולשל םאהו
 קחשמב הטילשה .תדלקמה תועצמאב וא
 הבוט השוחת תנתונ קיטסיו'ג תועצמאב
 ולגרתה םיבר םינקחש לבא - רתוי
 רשפא .התוא םיפידעמו תדלקמב שמתשהל
 שומישל תויורשפא יתשמ תחאב רוחבל
 תיסאלקה תורשפאב :קיטסיו'גב
 קיטסיו'גה תועצמאב העונתה ,((011.45510))
 הלאמש - הנימי - הטמל - הלעמל איה
 .תומדה תא ץיפקמ "יריה" רותפכ רשאכ
 תדחוימה תורשפאה איה היינשה תורשפאה

 ,לדחמה תרירב םג איהש - (50141)
 הרירבה תא תנייצ אל םא רחביתש
 קורשנה עוני תדחוימה תורשפאב .תיסאלקה
 הטת רשאכ ןועשה ןוויכ םע :לגעמב ךלש
 ןועשה ןוויכ דגנו ,הנימי קיטסיו'גה תא
 הטילשה .הלאמש ותוא הטת רשאכ
 הליחתב רתוי השק תיארנ וז הרוצב תועונתב
 תא החיכומ איה הילא םילגרתמ רשאכ ךא -
 עצבל תרשפאמו רתוי הבוטכ המצע
 .האלמ הטילשב םיחלצומ םילולעת

 יבגל רתויב תובוטה תובושתה תא
 םמצע םיקורשנה יפמ לבקל רשפא קחשמה
 :אבה גולאידה תא ןאכל יתקתעה ןכלו

 !ווהוי :קנאפ
 ...ונחנא :קנא'פ
 םיקור ש נה :קנאפ
 60 ךרד יתוא ובבוסת םתא :קנאפ

 ןאכמ תאצל לכואש ידכ םיררחסמ םיכסמ
 ?ןוכנ .יזייד םע

 אל יעזג היהי הז ,ןוכנ ,יתוא וא :קנא'פ
 .תוחפ

 ידכ יריה רותפכ לע וצחל קר :קנאפ
 תודואה לכ תא וקילדהו ונתוא ץיפקהל
 תוגרדב תוריהמב תולעל ידכ הלאה
 .קחשמה

 .יחא ,הז תא ובהאי םה ,וה-וה :קנא'פ
 םינטקה םילוונמהמ ורהזיה ךרדב :קנאפ

 לא .םתקלדהש תורואה תא םכל םיבכמה
 .םיינלטק םה םהב ועגת

 םהב ועגפת םא לבא .ךיא דועו :קנא'פ
 .ומלעי םה םהילעמ וצפקת וא ריוואב םהשכ

 .שאלפסב :קנאפ
 ...ומכ םיסונוב ולבקת דועו :קנא'פ
 .םהל רפסת לא ,םהל רפסת לא :קנאפ

 !םמצעב הז תא תולגל םהל ןת
 התאש המ .יחא ,רמוא התאש המ :קנא'פ

 םידחוימה םימוסחמה לע םהל רפסל .רמוא
 ? הז לכו

 ומכ קוידב .דבל ולגי םה אל :קנאפ
 אל םה םאו .קיטסיו'גב תדחוימה הטילשה
 .םש"בז - הז תא םיבהוא

 קחשל םילוכי םה זא לבא :קנא'פ
 .הלעמל ץפקלו תיסאלקה הטילשב

 דומעל םילוכי םניא םה םא ,בוט :קנאפ

 ...ורכזת .ץוחב םש השק .בצקב
 !ןבצעתהל אל :קנא'פ
 !קרשנל וכישמתו :קנאפ



 ו:

 קוצ רינו סלדיא דוד :תאמ

 םיביריה - יר'גו םוט !חארט !םוב !גנבז
 םעפה הז םע הז םיטטוקתמ בוש םיקיתוה
 .יוב םייג לש רעיש רמסמ קחשמב

 ,יר'ג לש ןטקה ןייחאה .הזכ אוה רופיסה
 רחאמ אוה יובא לבא - רוקיבל עיגמ ,יפאט
 תאצל ץלאנ ורשב ראש יר'גו ,תועש המכב
 ןכוסמה חטשה לא סנכיהלו ותליחממ
 .דובאה החפשמה בורק רחא ושופיחב

 תולודג םיינזוא רמ תא ןווכל לכותה
 תיביסנטניא תוליעפ לש םיבלש הרשע ךרד
 ?לותחה םוט ינרופצמ ותוא רומשל םגו

 א לפה וגכ ע

 ותוא וכפהי רשא תובר תולוכי שי יר'גל
 וליפא תורחתהל לוכיש "רבכע-ומניד"ל
 לגוסמ הזה רבכעה רפוס !סלאזנוג ידיפסב
 ץורל ,םיהובג םיחטשמל עיגהלו ץופקל
 םילפונ םיצפחמ קמחתהלו איש תוריהמב
 תרזעב) סיאול לרקמ רתוי קוחר ץופקלו
 (.ובגל רושקה "ןוליס לימרת"

 תולוכיה לכב שמתשהל ךרטצי אוה
 לותחה ינרופצמ קמחתהל ידכ וללה
 .םוקמ לכב אצמנה "דומח"ה

 ?:אל וא לותלתהח

 ןמ יאדוב םירכוז םכלוכש יפכ
 רסח לותח אוה םוט ,םיריוצמה םינוטרסה
 ורובע ידמ לפש אל רבד םושו םימחר

 הניבגה יללוזמ דחא סופתל הסנמ אוהשכ
 לכב טוקני םוט .וטופיש םוחתב םיאצמנה
 םיצפח ירוחאמ אבחתי אוה :ירשפא סיסכת
 יחפ ךותב ןיתמי אוה ,תופסו תואסיכ ומכ
 רתויב הבוטה הרוצב קנזל ידכ ,דועו לבז
 רשפאיש ידיחיה רבדה .םירבכעה ינש לע
 ועיפויש םיינזואה יצונצינ אוה ולש יוהיז
 לותחה אצמ םהב םיצפחה ירוחאמ וא ךותמ
 ,רותסמ

 ,הא !לותחה ךתוא ףורטי ןפ ינריע היה
 תרזעב םג וב םחליהל לוכי התא - ונחכש
 אוהו םוט לש ופא לע תועיגפ המכ - תולוג
 .האבה םעפל דע חרבי

 תולק מ תוביסנה
 םיאצמנ קחשמבש תומלועה תעבראב

 לע ספטל לגוסמ יר'ג :םינטק םירזע המכ
 ךותל ץופקל ,םיבזרמ תועצמאב םיניינב
 םיצענ לעמ רובעל ידכ עוצעצ תוינוכמ
 לע "פמרט סופתל" ,הפצרה לע םירזופמה
 לע גלדלו הלעמל ספטל ידכ םימ ינוליס
 קקדזי יר'ג .תולעל ידכ םיפדמו תואסיכ
 ,םילערומ םיגדמ קמחתהל ידכ ולא לכל
 םיינאכמ םילייח ,םירבכע ילכוא םיחמצ
 יבלש לכב תורזופמה תופסונ תוצלפמו
 .קחשמה

 םי'דוס םי'עגר

 םיבלש הרשע ,רומאכ ,שי קחשמב
 איה ךתרטמ .תומלוע העבראל םיקלוחמה
 בלש לכב .םהמ דחא לכב האיציל עיגהל

 5 66 סל 5 66 סל

 ןיע חוקפל ךילעו "סונוב ירוזיא" שי בלשו
 םיאצמנה םיצפחהו תופסותה לכל בל םישלו
 םיחטשמ םה "סונובה ירוזיא"מ קלח .ךביבס
 .םימלש םיידוס םירדח םה םקלחו םירתסנ
 ךא םיידוס םידוק תטישב שמתשמ קחשמה
 קלח תמלשהש רחאל םהילא השיג ךל שי
 .קחשמה לש םיוסמ

 ]ה

 ויסיכ תא אלמל יר'ג לוכי ויתועסמב
 ופיסוי ןהמ המכ .תונווגמ תויראשו תונתמב
 :תונוש םיכרדב וליעוי תורחאו תודוקנ ול

 :הניבג

 הניבגה תוכיתח
 תודוקנ תופיסומ
 יפכ סופת .תובר
 !ךתלוכי

 ;םינועש
 ףיסומ ןועש לכ

 תוינש םישולש
 .הריפסל

 :תולוג
 | לודג ,רודפ לכ

 6 ךל ןתיי חקיתש
 תעשב הקירזל תולוג
 .ךרוצה

 :תובבל
 ףיסומ בל לכ

 .תחא הליספ

 :םיבכוכ
 - תעגפנ םא

 תא וריזחי םיבכוכה
 .ךינפל ךויחה

 :זוזג תוסוכ
 4 שי בלש לכב

 רשאכ .זוזג תוסוכ
 הכזת ןלוכ תא אצמת

 556/66 ושש < 560 606 668
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 סלדיא דוד :תאמ

 קחשמה לש תררחסמ החלצה ירחא
 הלעמל) םטסיס רטסמ הגס תכרעמב
 תרבח ,(םלועה יבחרב םיקתוע 200,000-מ
 .ביירד-הגמל הסרגה תא האיצוה 115 ₪
 יעונלוקה רכמה-בר לע ססובמ קחשמה
 .טרסה יפ-לע וב םישחרתמ תוערואמהו
 העידי לבקמ "ידניא" קחשמה תליחתב
 רחא ועסמב םלענ ויבאש ךכ לע הדיחפמ
 תושעל ידניאל רתונש המ לכ .שודקה עיבגה
 םלענה עיבגהו שודקה באה תא אוצמל ידכ
 ויבא לש ונמוי ירחא בוקעל אוה (ךפיהל וא)
 .ןטק ףסכ .הילטיאמ וילא חלשנ רשא

 ראשה ,עבוכה תא סופת ,ליעמה תא חק
 ץורמב ידניאל ףרטצהו ךירוחאמ תוגאדה תא
 תנכוסמה הקתפרהל סנכנ אוהשכ ןמזה דגנ
 !הכ דע רתויב

 םיבלש 5 שי ביירד-הגמה תסרגב
 תרדהנ איה המר לכ ,תוליעפב םיאלמה
 לוכי ומצע ידניא .םיקירט רופס ןיאב האלמו
 ףילצהל לוכי אוה - תונווגמ תולועפ עצבל
 המו ספטל ץופקל ,ץיברהל ,לוחזל ,טושה םע
 ...אל

 לוגליג תבלשמו הלועמ הקיפרגה םג
 םיעטק .עקרב םיקיודמ םיטרפו קלח ךסמ
 קחשמה תולוקו עפשב שי םיילקיסומ
 תסרג .ידניא לש הריוואל םיפיסומ
 הניחבמ המיהדמ תויהל תבייח ביירד-הגמה
 - (ביירד-הגמ תסרג התויה םצעמ) תילאוזיו
 תועתפה אצמת ,קחשמב ליחתתש עגרב
 תוכחמה תורתסומ תונתמו תודוכלמ ,תונוש
 ?אה ,בוט עמשנ .ךרדב ךל

 עסמה אוה ןורחאה בלצה עסמש רבתסמ
 רתוי ירחא .הירוטסיהב רתויב ךוראה
 אצי ידניא לש וטרסש רחאל ,םייתנשמ
 םעפה ךא ,ךשמנ ןיידע עסמה ,םיכסמל
 תסרגב 115 4!0:0 תרבח לש קחשמ תרוצב
 ימ .ביירד-הגמל ירוקמה הלועפה קחשמ
 לש לוגליג םג לבקי עסמ ותוא ילוא ,עדוי
 המ עדוי דשה וא םיפלק-קחשמ ,חול-קחשמ
 .םלועל רמגי אל אוה ךכו -

 לודג סיטרכ לע העיגמ טיב 16-ה תסרג
 קר ליכמ אוה רזומ ןפואב לבא ,טיב 8 לש

- 

 רו

 1 , 0 +. ] 4 ו | י -

 ₪ ' רי

 4 ו

 וורחאה בלצה עסימנו

 | ריג-םייגה תסרגב רשאכ ,תומר 5
 - | תרפושמה הקיפרגה .תומר 6 ןנשי
 . | םיאב ,םיקלחה ךסמה ילוגליגו
 = | תומרה .ךכ לע תוצפל ידכ הארנכ
 ₪ | תואסרגהמ רתוי תוכורא םג ןמצע
 .| שי ,חוטב דחא רבד .תורחאה
 = | הבר הקיסומ ,יתרמאש ומכ ,קחשמב
 | תינסחמש ךכ םידחוימ םיטקפאו
 יי .תוכיאב האלמ היהת קחשמה

 | | ורכמנ םטסיס-רטסמ הגס תסרגב
 ₪ | לכב םיקתוע ןוילימ עברמ רתוי
 "| תסרגב םגש תופצל שיש ךכ ,םלועה
 | עיקרת קחשמה תריכמ ,ביירד-הגמה
 | .םיקחש

 יו ו" ו . " אב יתרו הו יב עיר פד

 י" 0/7 | ו + 0 .

 - "' 0 .2 =. "= | .ר7, .
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 :3 'סמ עצבמ

 3905/540א]18 (:כ תא] קב א ה500א[(: ךנוכ

 רקב סיטרכ ללוכ

 סלועב רתויב ץופנה לוקה סיטרכ

 תירבעב תרבוח +

 :4 'סמ עצבמ

 ק0-ל ואדיו סיטרכ

 ₪ .? יסמ עצבמ
 :ללוכ ,סלועב רתויב +ופנה - ינופואירטסה לוקה סיטרכ
 תינמז-וב םילכ 22 דע תעמשהל םינופאירטס לוק יצורע 22+

 .(רזייסיטניס) :5 'סמ עצבמ

 יייע תוניגנמ לש הכירעו הטלקהל או1ם1 ל רוביח תורשפא +
 50 ₪1 ז05דדיא 2 כ א ןגרוא

 רקב סיטרכ + 62 0א/ ןנוכ
 60 םירוטילקת ינש + .ףסונ רקב סיטרכב ךרוצ אלל ,60-א0א1 ל האלמ הנכה +
 תוגצמ תריציל ,תיעוצקמ הידמ יטלומ תנכות +

 .תונולח תביבסב תויביטקארטניא

 :ליכמה (ךג ןוטילקת - דחוימ סונוב +

 ,תונומת ,םיטסקט ללוכה ,האלמ הידמיטלומ תידפולקיצנא

 .לוק יעטקו תופמ ,תויצמינא ,ואדיו יעטק

 חיש 9 ה"ש 0

 :םיללוכ 2 יסמ עצבמו 1 יסמ עצבמ
 ,בשחמה יי'ע רוביד ,לוקל רזע תונכות :ס05 ל תונכות +

 .תוגצמ תונכות ,רבדמה יכותה ,םכחה ןגרואה

 ,לוקל 01.5 תנכות ,לוקה וידוטס :ואזאססוא5 ל תונכות + |

 רובידל הנכות ,הניגנ תבית ,ןוצבשת ,רבדמה ןמויה

 .טסקט תארקהו

 ."500 ידניאי' תוינוכמה ץורימ :םיפירטמ םיקחשמ 2 +

 .הרעסב סלועה תא שבכש קחשמה-םילולמנ

 .םילוקמרל רישי רוביח רשפאמה ,4 דע רבגמ + |

 :6 'סמ עצבמ

 50אס ם] ד 0

 390₪5/540%18 6 ₪01 ןנוכ+

 62 רוטילקת+

 חייש 2060 חייש 0

 :תללוכ תיתיב הידמיטלומ 'סמ עצבמ

 :שכ ירוטילקת 7 + ליחתמל הידמיטלומ תכרע
].00%1 + 

 זאפ גאו15 +
100% 1101 5 + 

 157 0 אסא[ ב 8 אופ +
 דחפ אוסאאמצ פ1.גאס +
 0 ואמה קסאפ 0? דוא עם +

 \זפתמ א דצמ וצסא] כ 15 6 אאוט 51800 |
 ; אזטז הדאומכזב א סקס[ +

 חייש 2499 חייש 2680 '.1

 רתויב םיבוטה םידיחמב םיבשחמ תורפסו םירזע ,תונכותה לכ
 |[ [ ]יא .>וי|5וז [ופו:קיא , (2י 1 :/ 23/ ?הו'א סו|וּכ -

 גי יי ו ליווה
 ו ו ו ]יג יי == \ 1ה] = = כך לר יגל ג ג 1[ >

 (יפר/איגל הנפ) 03.29514. :סקפ .03.5288448 ,45!03-295 ;'לט

 םיפימ % 5:66 םיפימ < 04 ע0* םיפימ

 לע שבלתה תובוחרמ לקניפ רהוז
 :וירמ רפוס תרדיס

 :ליחתנ

 1 ויומ רופוס
 ץחל ,וב תקספהש בלשב ךישמהל ידכ *

 .51 \א1-ו ג לע
 ,לגדה לע םלוע-תת ףוסב ץופק
 ,6 איה ןמזה לש תודחאה תרפסשכ
 .םיקוקיז 6 ויהיו

 :ךישמנ

 65 שס תם א
 א ג א 10 2

 .4+ תרזעב םיבלש לע גלדל ןתינ
 םוקמ לכב טעמכ 3-ו 2 םיבלשב
 .בוט והשמ אצמנ ריוואב
 הלעמל תולעל ןתינ בויב בלש לכב
 .תונכסהמ חורבלו
 םיחרפ םילוע םהמש םיבויב םנשי
 .סנכיהל רשפא םהבש
 א% % - %  *

 :םייסנו

 6 וא 5 ,3 ,1 םלוע תת תא רומג *
 ,11 לש הלופכ אוה תועבטמה רפסמשכ
 ומכ איה האצותב תורשעה תרפס
 אוה ןמזהו ,תועבטמה רפסמב הרפסה
 ףסכ תניפסל ךפהיי בצה .יגוז רפסמ
 ינש ןיב לש רוזיאה לעמ ,הפוסבש
 .הליספ תיירטפ ,תונולחה

 רובש ,2 םלוע לש ןוילע ינמיה קלחב *
 רבעל ךשמהו עלסה תא שיטפה םע
 .לילח לבקת ובש בצהו הירטפ תיב

 םיפיט ונל חלוש םי תבמ גנגריפ ידע

 ל

 ה'גנינה יבצ
2 

 ץיברהל יאדכ ידטס קורו פוביב לע *
 ץיברהל תוציפק 3 רחאלו תוציפקב
 .תופיצרב

 .תודוקנ הלעמ םילסחמש ליט לכ =*
 ידכ הלעמל דימת תויהל יאדכ חרקב *

 .םינבאהמ וא תינוכמהמ עגפיהל אל
 הלוחכהו הרופאה תינוכמה הינחב *

 .תעסונ

 םיימעפ 2 לע ,םיימעפ 1 לע וצחלת םא =*
 תא םיאורשכ דחיב םתוא וקיזחתו
 םיבלש ריבעהל ולכות זא ,בלשה
 .םינווכה תרזעב

 .םינבאב תורתתסמש תורתסנ תובוב שי *
 .ןבאב תוריל ךירצ ןתוא אוצמל ליבשב
 איה םא .הבוב ןיא - תרזוח היריה םא
 הבובהו ןבאה לע וכל - תרזוח אל
 .עיפות

 רשפא ,תובובה לכ תא םיפסוא םא *
 .םוסקו ירותסמ 10 בלשל עיגהל
 ,500./ לש תויתואה תא םיפסוא םא
 .הליספ דוע םילבקמ

 ומכ םוקמב השוע הזכ דלי המ ,עגר

 6 4 א 68
 1-0 א א

 ול ודית ,ףע םכלש שיאה לש עבוכהשכ =*
 רשפא .60אד אז ₪ ולבקתו עבוכב
 ךשמב תחא םעפ קר תאז תושעל
 ,קחשמה

 תא "שרח" תובוחרמ ןמרו ליא

 .826/\ אוה ןורחאה בלשל דוקה *
 .הרקתה לע תכלל לוכי עזאא

 םילוגיע לע תולתהל לוכי 1116 א
 .םהילע םירוי םא ,םינטק

 .םימה לע תכלל לוכי צח[ 10% א
 .הטלס תושעל לוכי חתא -*
 תובוטה תויריה ןה (0אש₪א לש תויריה א

 .רתויב תוריהמהו

 ,רהמ גורהל יאדכ בובזה ישנא תא *
 ,ךירחא ופדרי םה תרחא

 -ב רוקיבל ץפקו

 היזטנפ ה

 התאשכ תועבטמה תא חקית אל םא *
 .בלש רובעל לכות אל םירוציה תא גרוה

 לבלבל תולוכי תולודג םייפנכ *
 ןה םיסובב לבא ,קחשמה לע תושקהלו
 .רוזעל תולוכי
 םיקלחב ול עוגפל ךירצ ינשה סובב
 דומעל אל - בושח יכהו ,םיקוריה
 .וכרדב
 ירבאב עוגפל ךירצ ישילשה סובב
 .(תובגב ליחתהל ץלמומ) םינפה

% 

% 

 וש ר כ ו ליהוופופ

 ירפסל "לפטנ" הילצרהמ ןורדק ןור
 ותכתב הלעהש המ הזו ףושיכה
 (תפשוכמה)

 .ולש ןזרגה תא רוגרדנלגל ןת *
 .ךל רוזעי אוהו עבטמ רוויעה ןצבקל ןת =
 .ןא'זמ רטפיהל ךל רוזעת הנקזה השיאה *
 שאר תב תא ליצהל אצוי התאשכ =*

 .הלאמש םיימעפ הנפ ,רפכה

 2. ףוש"ייסכ
 הסנת לא .םייניעה ימודאמ רהזיה *

 .ךברחב םהב םחליהל
 לצא תאצמנ הנושארה םסקה תרוש *

 .גנלס לש שדקמב ןהכה
 .היינשה הרושה תא עדוי דמולמה גטרול
 לבקתו תורבקה תיבב חורה תא גורה
 .תישילשה הרושה תא
 הלגי אוה ,רוויעה ןצבקה תא ליצת םא
 הלמה תא .תיעיברה הרושהמ קלח ךל
 .הגרוק לאהמ גישהל לכות הרסחה
 הקרזמהמ תועבטמ חקול התאשכ
 ךרבב עגפ ,ךתוא ףיקתמ לספהו
 .ולש תילאמשה

*  % % 

% 

 תא ה/קדב ללהנמ ףשר לטיבא

 .ןח ינבא ףוסאל ךרטצת רומגל ליבשב *
 ןבא ךל שי םא ךתוא לאוש טפושהשכ *

 האיגש) ריפס ןבאל איה הנווכה ,םשל
 .(םוגרתב

 .םיעלותהמ ןויגפה תא ץלח *

 6 1 שכ
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 םלוכש הנורחאה תוחתפתהה
 בבש לש ותזרכה איה ,הל ופיצ
 חוכ תא ףיסומה - 5"א - שדח
 תודוקפ לעב דבעמ) ₪156-ה
 כ מ
 אוה ירקיעה ינושה .ודנטנינ
 ךרוצל הלודג םיבושיח תוריהמב
 ,הרחשה ,הזוזת ,הנטקהו הלדגה
 תינוגילופ הקיפרגו עקר יופימ

 ו
 תוריהמ תוימדה רצייל

 ךכ ידי-לע רתוי תויתואיצמו
5 

 רפוסה לש ישארה דבעמהמ
 .ודנטנינ

 רפוסב ןושארה קחשמה
 אוה 5%-ב שמתשמה ודנטנינ
 לש היימדה קחשמ ,51גז [טא
 םיריכזמה םיידיתע תוברק
 לש ןוציחה ללחב תוברק השעמל
 לעוש ."םיבכוכה תמחלמ"
 בשחמ קחשמ ריכזמ םיבכוכה

 1 יי ל
 תוירי קחשמ ,5וגז

 תא םידקה ונמזבש ידמימ-תלת
 תומשש אלפ אל .םיקחשמה לכ

9 
 חותיפב םירזועכ םיעיפומ

 .םיבכוכה לעוש קחשמה
 את ךותב ךתוא ביצמ םיבכוכה לעוש

 דיקפתב הריהמ ברק תיללח לש סייטה
 ךיצמאמ לכ .לעושה דואלק'קמ סייט-בר
 הירנרוק בכוכ תא ליצהל ידכ םישרדנ

 הסנמ רשא ,רסיקה סורדנא לש וידימ
 .[.צ1גַו לש םיבכוכה תכרעמ לע טלתשהל
 | ב ד יו יש =
 עדרפצה יפילס ,בנראה יפפ תא ללוכ תווצה
 הניא םלועל ודנטנינ) .רשנה ידרבמולו
 יטרסמ תויומד ףיסוהל תויונמדזה תספספמ
 ,הלש רתויב םימדקתמה םיקחשמל היצמינא
 ףא הזו ,םיאליגה לכ יניעב ןח ואצמיש ידכ
 תורצוע תויוליעפ ןובשח לע אב אל םעפ
 (.המישנ

 ,ישוק תומר וא "םיכרד" 3 שי קחשמב

 תואלמ ויהי ךידיו ,ןונוו ומשש בייואה בכוכל
 הלקה איהש הנושארה המרב וליפא הדובע
 ףוסאל לכות ,רזיילה חתות? ףסונב .ןהיניבמ
 ורידחי רשא (ןהמ 5 דע| תוצצפ םג ךרדב
 .םישקה םיסובהו בייואה תורוש ךרד ךתוא
 תתל תולוכי גישהל ןתינש תונומתה ראש
 לכות .ףנכ ןוקיתו לופכ חתות ,םיניגמ ךל
 תא ולעיש הקפסא לש תועבט אוצמל םג
 .םומיסקמל הרזח ךלש הגיפסה חוכ תמר

 ךסמ רחאל דימ שגרומ 51:א לש ןורתיה
 םיבכוכה לעושש רזומ תאז לכב - החיתפה
 .ךסמה תנומתמ 85%-ב קר שמתשמ
 תפסותו ,הקלח יד איה תוידמימה-תלת
 המכב .רתוי תשגרמ התוא השוע ברקה
 התאשכ ךתיללח תא האור התא ,םיבלש
 אצמנ התא םירחא םיבלשב ,הירוחאמ אצמנ
 כבו ,ןולחה ךרד טבמ םע סייטה את ךותב

 ןיב רוחבל ןתינ םהב םיבצמ םג םנשי תאז
 םיבצמ םימייק .טבמה תויורשפא יתש
 אלש תורמלו ,ןקחשה תרזע אלל םילעופה
 תלוכיה תא םיגיצמ םה ,םהילא גלדל ןתינ
 בוטה דצה לע 5:א-ה בבש לש תיעונלוקה
 ומכ ,םילאוזיוה םיטקפאה ראש .הלש רתויב
 יטסילאירה עקרהו ןורחאה סובה - ףרודנא
 הקיסומ ףוריצב ךתוא ומיהדי ,םיעבצה אלמ
 ופיסוי רשא םילועמ םיינופואירטס תולוקו
 .היווחה לע

 ,"תויקחשמה" לש טבמה תדוקנמ
 תיברמב רשא תרגסמ הביצה ודנטנינ
 ןפואב הב בלתשהלו דומלל לכות ,םיקלחה
 תושרוד תודירטמ תויעב המכ ,לבא .ידימ
 תעבט תחקל םאה :תוטלחה לבקל ךממ

 ו יה ה ל כ קל

 ךמצע ןכסלו הצצפה תנומת ירחא תכלל
 תבוטל הילע גלדל וא בייואה ירימ העיגפב
 םימעפל ?םיימשה ןמ ךבירי תא ץצופתש ךכ
 בייואה תא דירוהל ידכ בבותסהל םג ךילע
 והז .ךתצובקל ףתוש לש ובנז לע בשויה
 םויאב לפטתש ירחאש ינפמ ,בושח השעמ
 ךל רוזעל ידכ הביבסב היהי אוה ,ךפתוש לע
 שולש תודמוע ןקחשה תבוטל .תוברקב
 םילולסמ השולש םצעב ןה .ישוק תומר
 לש תפסות םע תוהז תומרמ לידבהל ,םינוש
 םירחאה םיקחשמב תומייקה בייואה תוחוכ
 ינש דוע םנשיש םינייצמ ודנטנינב)
 ולכוי םיסונמ םינקחש קרש םיידוס םילולסמ
 .(םתוא אוצמל

 ךניא :תולעה? ינוצרב תחא הנעט קר
 תדוקנמ .ןכתסמ התא המכ דע םעפ ףא עדוי

 ךא ,ךתארקל האבה הירי האור התא ,ךטב
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 ירי ממה מקל

 | האוושהב) קיפסמ רורב אל
 ךב ועגפי םא (םירחא םיקחשמל
 ךילא תונפל הלוכי היריה .אל וא
 ךסמל ץוחמ תויהל ,רתוי עורג וא
 הז .ךב עוגפל הנורחאה היינשבו
 ךתלוכי לע עיפשמו ןבצעמ יד
 קחשמה תא השוע םגו דרשהל
 תוריל לק אל םנמא .רתוי השקל
 ךל שי םא וליפא ,תונקיידב
 םיביריל םג ךא ,ךסמה לע תנווכ
 היהת םא ךב עוגפל השק היהי
 .תדמתמ הזוזתב

 ומפש תחת וא) ותפילק תחת
 לעוש ,(תודדוחמה וינזואו
 רשא ,םוצע קחשמ וניה םיבכוכה
 ךא - לבלבמו ןבצעמ םימעפל

 יל
 םייונבה םיררחסמה םיבצמה
 םיקחשמה םהמ ןיינעמ וכותב
 בבשל םיניכמ ודנטנינש םירחאה

 יו

 בבשל המוצע הגצהכ שמשמ
 ראש לכש הווקנו ואוב .5"א
 ודמעי םיידיתעה םיקחשמה
 .המר התואב

 ה כר ע ה
 תולוק
 :הקיסומו
 :;הקיפרג
 :תויקחשמ
 :יללכ



 :תולאש 2 חלוש םי תיירקמ ץמ ןורש
 לש תובחרהה תא גישהל ןתינ הפיא .1

 רשפאמש ןקתמה הלוע המכ .2 ?'כט-ברק
 םאה ,תונעטנ תוללוס םע יוב םייגב קחשמ
 רבחל רשפא םאהו ריג םייגל הזכ ןקתמ שי
 ?וידעלב םג תונעטנ תוללוס

 .ןורש ,תחא תחא תולאשה לע הנענ אוב
 גישהל ןתינ 'כט-ברק לש תובחרהה תא
 הבחרההשכ ץראה יבחרב גאב תויונחב
 איה עיצמ ינאש תיסיסבהו הנושארה
 לש םידיקפתה קחשמ - "קמ-םחול"
 יכ תולגל םוקמה ןאכ ,הזל רבעמ .'כט-ברק
 ומשו הרדסהמ ףסונ חול קחשמ אצי בורקב
 'כט ברק רופיס לע ססובמה "'כט--וריווא"
 .ריוואב שחרתמ לבא

 תונעטנה תוללוסה רופיס יבגל
 ןקתמ שי ןכא .ריג-םייגו יוב-םייגל
 ריג םייגו יוב-םייגב קחשמ רשפאמה
 ןכרצל וריחמו תונעטנ תוללוס תועצמאב
 ץלמומ אל דואמ לבא ,רשפא .ח"ש 200-כ
 .ןקתמה אלל תונעטנה תוללוסה תא רבחל
 תוללוסה תא רבחל רשפא תינכט הניחבמ
 עקשל רבחל ינשה הצקה תאו םיטוחב
 הנכס תמייק ךא ,קחשמה רישכמב ןעטמה
 רישכמ תא ףורשי ןוכנ אל רוביח יכ תיתימא
 רישכמב תעקשהש םילקשה תואמו קחשמה
 ...ופרשיי םצעב וא ןוימטל ודרי

 הסנמ ןורשה תמרמ רשימ דהוא

 0% -3כ

 םיקחשמ אוצמל ןתינ ןכיה :ררבל
 ?51 א \ תרבח לש 6 0-א01-ל

 תרבח לש 6-אסא1-ה יקחשמ תא
 תויונח לכב גישהל רשפא ה!םתת
 .ץראה יבחרב םיבשחמה יקחשמו םיבשחמה
 םיקחשמה תא קיזחהל אלש תוטונ תויונחה
 ח"ש 200-כ) הובגה םריחמ ללגב םלצא
 ינא .םהל טעומה שוקיבה ללגבו (קחשמל
 רכומל הנפת םאש תאז תמועל ענכושמ
 ןימזהל ברסי אל אוה ךילע ביבחה םיבשחמה
 1.5.8 תרבחמ רחבתש רוטילקתה תא ךרובע
 .לארשיב 5158 3 תגיצנ

 לע םיטרפ שקבמ הינתנמ ריפס ןליא
 חישקה קסידב םינותנה תסיחד תנכות
 הב שי םאה :לאושו (סייפס לבאד)
 .התוא עונמל ןתינ דציכ ,שי םא ?הנכס

 וסייפס לבאד) םינותנה תסיחד תנכות
 איה .005 6 הלעפהה תכרעממ קלח איה
 עוציב ידכ ךותו בשחמה ןורכיזל תרבחתמ
 תא תמצמצמו תסחוד איה תונושה תולועפה
 .ןורכיזב םינותנה םיספותש םוקמה
 - םינותנה תא אורקל שקבמ שמתשמהשכ
 םתוסיחדל םינותנה תא בוש תחתופ הנכותה
 .םהב שמתשהלו בושל היעב ןיאו הליגרה
 האמב בורעל תורשפא ןיאש איה היעבה
 רצוויהל לוכי .הנכותה לש התוחיטבל זוחא
 היהת תובכרומ תונכותב וב יטתופיה בצמ
 "סייפס לבאד"ה ןיב ןורכיזב "תושגנתה"

 הנכות התואש ןכתיי :רמולכ ,הנכותה ןיבל
 ךא בשחמה ןורכיזמ םינותנל ארקת תבכרומ
 תא ענמי םש בשייש "סייפס לבאד"ה
 יכ ןייצל בושח וז תויתייעב תורמל .םתאיצי
 ידי-לע הצמוא ןכמ רחאלו התסונ הנכותה
 תרבחו 005 6 תינרצי - טפוסורקימ תרבח
 .םלועב הלודגה הנכותה

 דואמ הצור ןויצל ןושארמ ןהכ יחצ
 יונמ השועה \\17 לכ לבקמ המ תעדל
 .היינש םעפב

 היינש םעפב יונמ השועה 12. יונמ
 ןיבמש יונמ לבקמש הנתמ התוא תא לבקמ
 יונמ השועו וא12 ילב םייח םניא וייחש
 קחשמ רוכזכ איה הנתמה .הנושארה םעפב
 םינתשמ םהו דחא עובק קחשמ ןיא .בשחמ
 ישוע םילבקמ לשמל וישכע) םעפב םעפ ידמ
 - "ןומראמל תוחתפמ" ארקנש קחשמ יונמה
 (!דמחנו בשחוממ םידיקפת קחשמ

 טיבמו טיבמ םילשורימ רוצנמ ףסוי
 אוה ריג םייג םאה :טילחהל חילצמ אלו
 ?16 ₪1( וא 8 תו

 םאו 8 ₪1 אוה ריג םייגה !ףסוי 8 וו
 ןמזומ התא םיטרפ דוע וילע דומלל הצרת
 קר .וילע הבתכלו 5 דומעל 18 זיוול רוזחל
 םג 16 50 םה 5אמ5-ו ביירד הגמ
 ותורידנ ללגב ךא 16 וו אוה אס 0
 .(וילא סחייתהל םיטעממ

 לע חארנכ בשוח רמה ודיע
 םע [8א] בשחמ ול שי .תובחרתה

 הצור אוהו פסשאפמפ
 .רתוי בוטל לוקה סיטרכ תא ףילחהל
 ?וינפב תודמועה תויורשפאה ןהמ

 58-ה תא ףילחהל םייתניב לבח יתעדל
 ומכ רתוי םיבוטה לוקה יסיטרכ .ודיע
 םניא 5011אסכ 6.41 .\אצ-הו 58 800-ה
 רבכ םייק םא וליפאו םיקחשמב םיכמות
 לוקה יסיטרכ ידי-לע ךמתנה קחשמ
 - בשחמב םייוניש שרוד רבדה םימדקתמה
 םיקחשמה לכ .ותיא ךבתסהל לבחש רבד
 בוטש המו ליגרה 58-ה םע םויכ םילעופ
 בוט היהיש הווקמ ינא םיקחשמה תורבח לכל
 לוקה סיטרכ תא ףילחהל ךל יאדכ .ךל םג
 ןווכתמ וא קסוע התא םא קר רתוי םדקתמל
 םא .יעוצקמו יניצר ןפואב הקיזומב קוסעל
 ינא ימ ןכ םא ,ליגרה 58-ה תא ראשה - אל
 תא ריעצ רטכר ינוי וא טראצוממ ענמאש
 יסיטרכ לע הבתכ ?תילאקיזומה ותוחתפתה
 .\/ז2 לש 14 'סמ ןויליגב העיפוה לוקה

 רתוי יאדכ המ םג לאוש רמה ודיע
 ?58%₪5 וא ביירד הגמ תונקל

 .ודיע ,ךלש הטלחה איה היינקה תויאדכ
 םינותנ תצק ךל קפסלו ךל רוזעל הסנא ינא
 אל ביירד הגמה רישכמ .םירישכמה ינש לע
 רחבמש ךכ ץראל רידס ןפואב אבוימ
 ומכ .עודי אל וילא הוולנה דויצהו םירזיבאה
 רידס ןפואב םיאבוימ םניאש םירישכמב ,ןכ
 וא תולעופ אלש תוטלק לש העפות תמייק
 ותמועל 5א55-ה .יקלח ןפואב תולעופש
 םירזיבאה םג ךכו רידס ןפואב ץראל אבוימ
 ןיא ןאכ - ולש קחשמה תוטלקו םיוולנה
 אלש רזע דויצ ,לעפי אלש קחשמ לש ןוכיס

 םיעוציב תניחבמ .תומוד תויעב וא אצמי
 םג - דואמ םימוד םירישכמה ינש םיינכט
 ,.הקיפרגב םגו לילצב

 ונל חלש ששוחו ינומלא ארוק
 יונמ תושעל דואמ הצור אוה .הלאש
 עיגי אל ןותיעהש ששוח אוה לבא זיוול
 תא ובנג יונמ השעש ורבחלש ינפמ וילא
 רשפא המ .ראודה תביתמ ןוחריה
 ?תושעל

 .ינומלא רמ ךתוא עיגרהל יל השרת
 םוקמל תונוילגה תא חולשל רשפא דימת
 ןגומ ראודה םש אבא וא אמא לש הדובעה
 ששוח ןכא התא םא .תובינג ינפמ רתוי
 - תיבב ראודה אתמ ןוחריה תא ךל ובנגיש
 ןוחריה תא וחלשיש שקב יונמ תושעל ךאובב
 !םתדובע םוקמב ךירוהמ דחא לש תבותכל

 זיוו יכ תולגל חמש ינא הזל רבעמ
 יקחשמ יבבוח ברקב קר אל יראלופופ
 יבבוח ברקב םג אלא םידיקפתהו בשחמה
 .ראודה תוביתמ הבינגה

 :לבלובמ ןויצ תרשבממ סוארק יפס
 12 יכ ול רמאנ יונמ השע אוהשכ
 ךא ותיבל וחלשי \12 תונוילג
 החיטבמה העדומ האר אוה הנורחאל
 המכ .ריחמ ותואב תונוילג 14 חולשמ
 ?יפס לבקי ןכ םא תונוילג

 רמאנש תונוילגה 'סמ .יפס תונוילג 2
 אוה יונמ תויהל תלחתה וב םויב לבקתש ךל
 חולשמ עצבמ .ךתיבל חלשיש תונוילגה 'סמ
 עתפל ליחתמש עצבמ ןכא אוה תונוילגה 4
 וא וינפל יונמ השעש ימ .עתפל םייתסמו
 !יל רצ .ונממ הנהי אל וירחא

 רבכ תנכתמ תובוחרמ ןייטשרק ףסא

 תונקל ןווכתמ אוה .לקספב הנש
 לכוי אוה םאה .\10₪0 דא
 תוינכותב תונומתהו םיטרסה תא בלשל
 רשפאמה 0%11 םג שי ףסאל ?ולש
 שא -ה םאה ./(יא ץבוק ןכות תגצה
 דציכ ,ןכ םאו ?11.1 ?/(0:% יצבקב ךמות
 הלאשו ?לקספ תוינכותב ןבלשל ןתינ
 עודמ  +,תמאב "התגורתא
 ץ(יא ומכ וניא וז אפסו\5 ע(יא

 ?ליגר

 שזסמס ₪1.457₪68-ה תרזעב ,ףסא
 םימיירפו סליטס תונומת בלשל לכות
 לכות אל ךא - ךלש תוינכותב םיטרסמ
 תעדוי ו/8-ה תנכות .םימלש םיטרס בלשל
 םגו ,םינוש םיטמרופב תונומת יצבוק רוציל
 גישהל רשפא ןוכנה טמרופה תא ךל ןיא םא
 יצבקב ךמות /8-ה .הרמה תנכות תולקב
 .ז.[ יצבקב ךמות אל ךא א

 ליגר א ומכ וניא ואזאפסואפ א
 תינרצי ,טפוסורקימ תרבחש ינפמ
 םימיוסמ םירופיש התשע "תונולח"ה
 ןיב רימהל ןתינ הז הרקמב םג .פ6%-ב
 .הרמה תונכות תועצמאב םינושה 0%-ה

 !הבושח הרעה
 לא אנא :השקבב ילא הנפ ר"דה

 עגונב תולאש רוטקודה לא וחלשת
 תומוקמל עגונבו םיקחשמ לש םריחמל

 | םירבדש ינפמ םתוא גישהל ןתינ םהב \
 = תתל הצור וניא זיוו ר"דו םישימג ולא
 .תונכדועמ אלכ וררבתיש תובושת

 רינ - הדות

 יש

 631 שכ
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 תא דבאת תועש 24 ךות הנכומ 'היהת אל הבתכה םא וול דדה :םלוכמ לודגה ביואהו םימחר רסח בתכשמ ,ירזכא ךרוע ,םירחתמ םיאנותיע
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 .ח"ש 4200 ב הכזי הזה קחשמה תא איצמיש םיבשחמה ןואג לבא ,םיעדוי אל ונחנא םג ?השוע תייה המ ....ך,תרשמ תא וליפא ילואו ךייח פוקס
 רב - ישע , תק הפ 7

 ח"ש 620 ןושאר שרב
 * ,[םיכוז 3-ל] ח"ש ?םםם 'נש שרב
 תועצמאב ןותיע לש וכרד תא ראתל םיצור בירעמב
 םיסרפ אשונו יתורחת בשחמ קחשמ -"פוקס בירעמ"
 קחשמ איצמהל לוכי התא םא .איצמת התאש
 - הנידמה תא עגשיש ,ההובג תיפארג המרב ,םכחותמ
 עטק חלש ןושארה בלשב .ךלש תונמדזהה תאז
 בלשל ליפעת םא .דבלב יללכ ןויערו לוק ,היצמינא
 תלועפ ךרד לע טרופמ עדימ לבקל לכות ינשה
 ."גאב"מ תונכתב הרזעו בירעממ ןותיעה

 1: שש שנ מ

 :תוותתה ןונקת

 /.6.2 ןךןסמ םע ₪6. יבשחמל דעוימ קחשמה 0
 .דיחי ןוטילקת יבג לע חולשל שי הננתה תא 0
 .קחשמה רואתו תוארוה ףד ףרצל שי (
 .50טח6 ס!3518ז לוק סיטרכב ךמתי קחשמה (
 .בירעמל תוכייש םירצויה תויוכז ₪

 ? דובעל תלחתה אל דוע ,המ זא

 תשיכרל , יש ישולת תועצמאב רסמי סרפה *
 הלודגה תשרה - גאב תויונח תשרב םירצומ
 .הידמיטלומו םיבשחמ ,הנכת ,תורפסל לארשיב

 57947וו :לט זיוול 5 אנ
 קרב-ינב 1409 .ד.ת.וא

 ןדירפ + ינבואר

 פפ (8₪/ב ₪ 2226 כ ₪ 9 600/\ ₪ 722.6 כ ₪ 00 ₪ לק 6כ

 סלדיא דוד :תאמ

 תחא ,שיבכעה שיא אוה קחשמה רוביג
 יטרסב רתויב תומסרופמה תויומדה
 וונילעו) וילע .סקימוק ירפסבו היצמינאה
 ושלפש םירזומה םירוציהמ ריעה תא ליצהל
 .הילא

 בצמב קר תולעופ תואבה תוצעה לכ
 לכש ךכ ,(זוקה(תוגז6) "טויס" לש

 .ןהמ חוכשל םילוכי "םינייכבה"
 ידכ תורונמה לכב טעבו ץופק :ןפחמ

 ךא ,ךתוא תוארל לכוי אל בייואה .ןתובכל
 סופוטקוא רי'ד לש ותפוג דגנ לעופ וניא הז
 .תוגלזמ ידי-לע תענומה

 ךל ,האטלה תא תחצינש עגרב :בויב
 ךרד ךמצע לפהו ךסמה לש קוחרה ןימי דצל
 ןימיל ךמצע ןווכו חתפמ חק .הארתש רוחה
 תחת ץופקו הטמל ךמצע ךושמ .הטמלו
 דדומתהל ידכ המידק רהמ ץופק ...ךולכילה
 .םונו םע

 םיקספמה ינש תא הבכ :חוכה תנחת

 טעמ .ףוסה דע םדקתהל ךשמהו םינותחתה
 םא .םינטק תונולח המכ םנשי ,ריקה ינפל
 הצקה דע ךל .הבכי רואה ,םהמ דחאב טעבת
 הרקתה דע - הלעמלו ךסמה לש ילאמשה
 .למשחה תא תובכל ידכ הנימי הנפ זאו
 .דחא ףא גורהל ילבמ ,הנימי םדקתהל ךשמה
 ,וילע רבגת רשאכ .ורטקלא ךינפל עיפוי זא
 ךילע הבש ףתרמה תמוקב ךמצע אצמת
 הנפו ,ןימי דצמ הלע .חתפמה תא שפחל
 ידכ םינוילעה תונולחה תא דמשה .לאמשל
 תוציר ךמצעל ךוסחלו למשחה תא תובכל
 רשי לופו חתפמה תא ףוסא .רתוי רחואמ
 .ריג-םייגה תא ףוסא .ןותחתה ילאמשה דצל

 ריבעהל ידכ ךתרידב 2 רפסמ רותפכ לע ץחל
 לספת םא ..."ןמ-קפ" קחשמל ךמצע תא
 תא ליחתת ,קחשמה לש הנושארה המרב
 !יפוי הזיא .אלמ חוכ םע קראפה לש בלשה

 טושפ ,תושעל המ הברה ןאכ ןיא :קראפ
 םה רשאכ שאה יליטמבו בוחרה יסנפב טעב
 .םיעיפומ



 םיפיט ונל בותכל טילחה השמ תימע
 .תואקתפרה תריציל םיניינעמ

 היעבמ םילבוס ,םימ"השה ,ונתיאמ %
 .ןכ ...םיממעושמ םינקחש לש הרומח

 ליחתמ מ"השהו תוחרמנ תואקתפרהה
 ,ןכבו ...רתויב חלצומ ןפואב אל ךא ,רתלאל
 תירקיעה הביסה .ןורתיפ ונשי הזל םג
 לש ויתוריינב טוריפ רסוח איה תוממעתשהל
 ךרוצ שי ןכל .דחא לכל הרוק הזו מ"השה
 ףטוש ףצרו הקתפרהב ינדפק טוריפב
 .ןיטולחל

 אוה זא - מ"השב אל אוה םגפה םא

 תואתקפרהל תוציע המכ הנה .הקתפרהב
 :אבהל ובתכיש

 ?םיליחתמ ךיא זא !לונ
 .יסיסב ןויער ךירצ ליחתהל ידכ ,ןכבו

 וא םיחנשכ הטימב ץוצל לוכי הזכ ןויער
 ."םיבאשמ" םהל ארוק ינאש תורוקממ
 רפס ,היזיוולט תינכות תויהל לוכי באשמ

 חוקל ןויערה םא .ריש וא הגצה וליפא וא בוט

 .ד"ומ תפשל ותוא "ריבעהל" יאדכ ,באשממ
 ףיסוהל :ןויערה תא חתפל ךירצ ,ןכמ רחאל
 המ הנשמ אלש הלאכ) םייזכרמ םישיא
 תומוקמ ,(םתוא שוגפת דוע ...השעת
 םיצפח - רתויב בושח קלחו םיבושח

 ם"השה .םהילא בל םישל יאדכש םיניינעמ
 םינקחשה דחא םא םגש רוקמ אוצמל ךירצ
 .םגפית אל הקתפרהה ןמ ותאנה ,וב לקתנ

 .ןושארה םשורה - םש
 םשה ןמ דואמ םיבהלתמ םינקחשה .םשה

 .הקתפרהה ןמ רכינ קלחכ ותוא םיחקולו

 רתויב הבוטה ךרדהו ךשומ תויהל ךירצ םשה
 תוכיישב שמתשהל איה תאז תושעל
 םג .(קודקדב רועישה לע רעטצמ) תוכמסבו
 ולא תומשב םישמתשמ םימ"השה ילודג

 לש ותללק" :ןוגכ תוכייש תומש ,לשמל
 םג ."תוומה שדקמ"-ו "רבמא תריט" ,"ןוטנז
 םא .הבר החלצה התיה םירחא תומש יגוסל
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 םשה תא ריאשהל יאדכ ,באשמ היה רוקמה
 מ"השה - ךתוא ךשמ אוה םא יכ ,אוהש יפכ
 אוה - ויארוק/ויפוצ ראש לכ תאו "שידא"ה
 .ךינקחש תא ךושמי יאדוב

 יפוסה דעיה - הרטמה

 תא חתפל ךילע .הרטמ שי הקתפרה לכב
 מ"הש :המגודל .יסיסבה ןויערה ןמ הרטמה
 אוה .םידדושה 40-ו אבב ילע רפסה תא ארק
 :יסיסבה ןויערה .אוהש יפכ םשה תא ריאשה
 .םידדושה תא לסחל הרובחה תא רכוש ילע
 םא :תויומדה תגרדל תמאתומ הרטמה

 םחליהל ץלאית אל איה ,5 הגרדב הרובחה
 ,תאז תמועל .10 הגרדב םידדוש 40-ב
 עצבל לכות ,13 לש תעצוממ הגרדב הרובח
 המ תדימ תויהל הכירצ יכ רוכזל ךילע .תאז
 !הדובעל המידק .הקתפרהב רגתא לש

 :םיטרפ תמלשה
 יופימ

 40-ו אבב ילע תמגוד םע ךישמנ
 ידכ .דדגבב שחרתמ רופיסה .םידדושה
 ךמצעל ןיימדל ךילע ,תומיאתמ תופמ ןיכהל
 דובעי הילעש תיזכרמה הפמה .דדגב תא
 :ןוגכ ,ינוניב הדימ הנקב היהת מ"השה
 הז הרקמב) תצבשמ/סקהל 0
 תא הפמתו (םהינשמ דחאב שמתשהל רשפא
 ןכמ רחאל .ויתוביבס תאו הקתפרהה רוזיא
 םהבש םייזכרמ תומוקמ המכ לע טילחהל שי
 ולכוי ולא .ורקבי םינקחשהש תורשפא הנשי
 תא) ילע לש ונומרא ,ימוקמ באפ תויהל
 תרעמ ןבומכו ינועה תנוכשמ םיקלח ,וולוכ
 לע ופומי ולא םייזכרמ םיקלח .םידדושה
 1-1-1 וא 3-3-3 ומכ רתוי ןטק הדימ הנק
 לכב םינקחשה ורקבי דימת אל .תצבשמל
 םוקמ ,וכליש םוקמ לכל ךא ופומש תומוקמה
 ךישמהל מ"השה הצרי םא .הפוממ היהי הז
 ןיכהל לכוי ,הז םלועב תופסונ תואקתפרהב
 לש הדימ הנק םע םלועה לכ לש הפמ
 .סקהל 0

 םייזכרמ םישיא
 ןאכ .יופימל תצקמב המוד הז קלח

 וליא ומצעל ןיימדל ךירצ שממ מ"השה
 קדוב מ"השה ,ןכ ומכ .הזה רוזיאב שי םישנא
 תויומדה תולולע םישיאה ןמ וליאב
 רצוי מ"השה הלאה םישיאה תא .לקתיהל
 תומד ףד דחא לכל ןיכמ מ"השה .(םיש"בד)
 המגודב .רוחאמ רצק תוישיא ןכות םשור םגו
 םילוכי ולא םישיא ,םידדושה 40-ו ילע לש
 םישנא ,באפה ןמ םירוחב המכ ,ילע תויהל
 ,םינוונח וא םירכומ המכ ,ינועה תונוכשמ
 ףדב וקפתסי 39-ה ראש) םידדושה גיהנמ
 ע"ע) ילע לש ותב וליפאו (טושפ תומד
 .(םירישע תונבו תוכיסנ

 הקתפרהה רקיע - םסק
 :תורוצ יתשב אובל לוכי םסק ,הקתפרהב

 תויומד לש הרקמב) םימוסק םיצפחו םישחל

 סנכיהל לוכי םסקה .(םימאזאח םג ףשא
 תויהל לוכי אוה :הקתפרהב עטק לכב טעמכ
 תויהל לוכי אוה ,הגישהל שיש הרטמה
 ךרדב לושכמ וא זמר תויהל לוכי אוה ,סרפה
 תויהל לוכי אוה םירידנ םירקמבו הרטמל
 ןבא :היעב הנשי ילע לש רופיסב .תוישיא
 טלחהב איה םידדושה תרעמ לש ריצה
 תא תומילשב הסכמה שחל ןיא ךא ,המוסק
 ץפחה יכ חינהל שי ולא םירקמב .התלועפ
 ץפחה לע םיטרפ םושרל ךירצ מ"הש .אצמוה
 דעו ןמזה תא ,רקחמה תולע תאו שחל וא
 ...דועו תודחוימ תולוכי ןוגכ םיטרפ

 תכלכולמ הדובע - תוצלפמ
 רחוב מ"הש .תכלכולמ ךא הלק הדובע וז

 רוזיאב חינהל הצור אוהש תוצלפמה תא ול
 היחת אל הימומ :םייח תודבועב בשחתמו
 אוה ןכל .אובחמ וא הרעמ אלל חותפ רוזיאב
 םע ןהיכרצל םאתהב תוצלפמה תא םקממ
 הפוממ אלש רוזיאב .ויכרצ לש לק ףופיכ
 וסנכי אל תויומדהש תרמוא תאז) הדיפקב
 המורת .תוצלפמ ביצהל ךרוצ ןיא (וילא

 לש ויתומישרבש ,היהת ףטושה ףצרל הלודג
 רפסמ המו תרבוח וזיאב בותכ היהי מ"השה
 תא אוצמל ידכ תשגל ךירצ וילא דומעה
 רתוי דוע הלודג המורתו ,תצלפמה רואית
 ינפל ועצובי םישרדנה םילוגלגהש איה
 .הקתפרהה

 םינקחשה ייח שושמ - רצואה
 הרטמה ללכ ךרדב .ףיכה ליחתמ ןאכ

 רכש תולבקמ תויומדה .והשלכ רצוא איה
 הנושארה .תויורשפא יתש שי ןאכ .ןלמע לע
 ןפואב תואצוי תויומדה :רתוי הצופנהו
 .םהלש אוה ןומימהו הקתפרהל יאמצע
 והשימ :הרידנ רתוי תצק איהש ,היינשה
 המישמה תא תועצבמ ןהו תויומדה תא רכוש
 לוכי ,תוריכש ירקמב .םולשת תרומת
 ידכ תורכשנ תויומדה ובש בצמ רצוויהל
 םילארטיינ םימעפלו םיעשר .רצוא אוצמל
 םהש חינהל ריבס .רצואה םע חורבל ופידעי
 הברה .ולתייו םוקמה תוחוכ ידי-לע וספתי
 יאמצע ןפואב ואצי תויומד םימעפ דואמ
 .הרובחה ירבח ןיב קלוחי רצואהו הקתפרהל
 תגרדל םאתומ תויהל בייח ומצע רצואה
 תלבקמ 2 הגרדב תומד :לשמל .תויומדה
 20 הגרדב תומד וא ,ידמ יתמצוע :+1 ברח
 ,ך-ח-ו-ג-מ :ברחה התוא תא תלבקמ
 אבצ :ןוגכ ,ליגר אל רצואה היהי םיתיעל
 ,תויומדה תא רכשש ךלממ הנתמב ןתינש
 הכיסנ לש הדי תא וליפאו רידא םוסק ץפח
 תורגת הפוצ ינא !הזה ןויערה םע תוריהז)
 .(םיידי

 רבד ףוס
 קר אוה ןאכ אבוהש המ לכ .ןאכ דע .והז

 ןאכ רמאנ אל .קחשמב ינויסנמ בואשו תוצע
 הווקמ .תעדל ןקחש לע רוסא רשא רבד
 .יתרזעש

 וןזןייב

 לע ונל בתוכ אבס רפכמ ןזמ לט

 - אז. אס יז .אצדאש

 ןוימד תמועל תואיצמ
 !םירקי םינקחש
 יטרפב תדקמתמש הבתכ םכינפל

 והמ .םייתימא םידיקפת יקחשמב םיטרפ
 םהמ ?ויתונורקע םהמ ?קחשמה לש ורבע
 תורחאו ולא תולאש לע ?םייסיסבה ויקוח
 .וז הבתכב ריבסהלו תונעל הסנא

 :עקר תצק
 םירענ 30,000-כ ונצראב שי ,עודיכ

 תא םיקחשמ רשא ,רתוי ילואו ,תורענו
 קר םאה ?וב ךשומ ךכ-לכ המ .הזה קחשמה
 הז םילסחמו ,חותפה ריוואל ,הצוחה םיאצוי
 קחשמ .אל - םבור ,ןכש םיבשוחה שי ?הז תא
 רצי ימ .תירבה תוצראב רצונ 8.8.2-ה
 םתסש תויהל לוכי .עדוי וניא דחא ףא ?ותוא
 םיעדוי ןכש המ ךא ,רגובמ ילוא וא ןטק דלי
 דע עיגהו רודל "רודמ רבע" קחשמהש אוה

 .לארשיל ,ונילא
 שוריפ והז ,א5/1. אסז.ת עז .גאצזאס

 .אוה ןכ ומשכו ,קחשמה לש תוביתה ישאר
 יקחשמו היזטנפה יקחשמ תא וחקל
 ריוואל םתוא וריבעהו םהינימל םידיקפתה
 ,ב"הראב קחושש ,הז קחשמ ,רבעב .םלועה
 ךיא וא) "םינקחש"ה יכ ,קוחל ץוחמ אצוה
 וכפהו יוארכ וקחיש אל (םמצעל וארק םהש
 םירומאש ,םייתימאה םידיקפתה יקחשמ תא
 ,(םייכוניח ,ןכ ,ןכ) םייכוניח םיקחשמ תויהל
 םלוכ טעמכ ונלזמל ,ונלצא .תויפונכ ברקל
 תומרוגה תולקת אללו יוארכ םיקחשמ
 .תוחונ-יאל

 וא םימרמש ולא םע םישוע המ זא
 ,תחא םעפ הז םא ?םתיא המ ,חסאכ םיכלוה
 וא םיעשמ ךכ-רחא - סנא'צ דוע םינתונ
 .תותימצל םיפיעמ

 תוהמ לכ אוה רשא ,יסיסב קוח ,קוח ונשי
 ותוא עצבמ אל םיוסמ ןקחש םא .קחשמה
 ילואו) ונמז לע ,לבח תמאב לבא ,לבח ,יוארכ
 קוח .(וירבח לש םהינמז לע םג
 .םידיקפתה קחשמ - ₪01 פז ,אצא(6-ה
 םא ,הז קוחב שמתשהל בייחו רומא דחא לכ
 תאז המ .המרמ אוה וליאכ בשחנ הז - אל
 ,ךתוא גרוה והשימ ,המגודל ,םא ?תרמוא
 לא יזא ,שאר'ת ךל ףרוע אוהש ךל רמואו
 קחשמ קחש אלא ,קונית ומכ לליל ליחתת
 םא וא ,(?תונורחא םילמ ילוא) םידיקפת
 ךילע עדרפצל הכיפה םסק ךילע םישוע
 ןויערה תא ונבה .עדרפצ ומכ גהנתהל
 ?יסיסבה

 ₪.א.: תפשב םיישפוח םייוטיב
 תפשב םהישוריפו םייוטיב המכ ןלהל

 ורזעי םהו םתוא ודמילו וארק .א.א.2-ה
 :א,א.ק-ה ןיינעב "םקמתהל" םכל

 יקחשמב ומכ אל אוה ןקחשה - ןקחש =
 תא קחשמש ןקחשה .ןחלושב םידיקפת
 אוהש המ .המצע תומדה אוה ןאכ ,תומדה
 - גהנתמ אוהש ךיא ,השוע תומדה - השוע
 .תגהנתמ תומדה

 ןקחש אלב תומד - א.
 ,ואסאמ קו.גצטת 61. \6ד5ע8)
 אל אוה ךא קחשמב יוצמה דחא לככ בשחנ
 המישמ עצבל הרומא רשא הרובחל ךייש
 ,דוונ ,תצלפמ תויהל לוכי א.ש.6 ,יהשלכ
 לישכהל רזועש רחא רבד לכ וא עשר םסוק
 .ךפיההו םינקחשה תא

 שממ םיארנ א.8.-ב תורצוא - תורצוא
 ,תוליגמו יתימא ףסכ הז ףסכ) רצוא ומכ
 רצוא .(םייטסילאיר םה םירבד דועו םייוקיש
 (קיזמ ילוא וא) ליעומש רבד לכ תויהל לוכי
 תורצואה .ותוא תאצומ רשא הרובחל
 תוליגמ ,םייוקיש ,ףסכ :םה רתויב םיחיכשה
 גוסהמ תורצוא םג שי ,ןכ ומכ .םימסקו
 ןוירש ידמ ,םינזרג ,תוברח :ומכ "לודג"ה
 .דועו

 תשופחתש עדוי ןקחש לכ - תושופחת

 םידופ אל .קחשמל רתויב ינויח ביכרמ איה
 תריוואל סנכיהל ידכ .םידיקפת יקחשמ אלא
 תויומדל םישפחתמ (בייח אל) םייניבה ימי
 םיעבוצ ,ןכ) םיקרוא ,םימחול ומכ תובוהא
 תויומד דועו םידפרע ,(קוריב ףוצרפה תא
 .םי-א.ק.6-ו

 ותיא םחלנ ןקחשש המ לכ - קשנ ילכ
 :(קשנ יקלח) ן"ח ארקנ ומצע לע ןגמ וא
 םישחל ,םימסק ,ןוירש ידמ ,םיניגמ ,תוברח
 .קשנ ילכ תונבל ךיא םילאוש םיבר .'וכו
 קשנ ילכ תונבל דציכ תוארוה םכינפל הנה
 :ץופנ

 :ברח תיינבל תוארוה
 םירמוחה תא ןיינב ילכל תונחב ונק

 :םיאבה
 כ, ,("

 (ריווא-םוג) דדובמ
 (בוהאה עבצה יפל) דנברילוזיא
 :הנכהה ןפוא
 .יוצרה ךרואל ./.6-ה תא וכתיח

 ךרואהמ 3/4-כ דדובמה תא וכתיח
 קלח ראשיש ךכ ,,/.6-ה תא םתכתחש
 .(1 רויצ) ץ,/.0-ה לש ףושח

 ,/.6-ה לע דדובמה תא וליחשה
 הלעמלמ דנברילוזיאה םע ףפלל וליחתהו
 .(2 רויצ)

 וכתיח ,קירה קלחל םתעגה רשאכ
 תוידי (דצבש תאז) ץ,/.6-ה תיראשמ
 ירהו 63 רויצ) ףוסה דע וקזחו ופפל ,ברחל
 .ברח םכל

 ?קחשמ לכל איבהל המ - הרזע
 יוצר - 6.8. קחשמל םיכלוה םתא םא

 :םיאבה םירבדה תא םכתיא ואיבתש דואמ
 שולשל תוחפל) הייתשו לכוא םע קית

 .(תועש
 יא - דפורמ אל םא) םידפורמ קשנ ילכ

 .(שמתשהל רשפא
 .םירורפגו תורנ

 (3 רויצ) (2 רויצ) (1 רויצ)

 תושעל אל !חונ היהיש רקיעה !בושח
 ,ןוזמ וא קשנ ילכ לש רה םע אובלו םשור
 .התוא ולכאת םתא תרחא

 תועש 24 לצלצל רשפא ,םיטרפ דועל
 .052-959730 :ןופלטל ,הממיב

 6 35-כ
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 יבא ,ענרב רואיל ,רעס-ןב ןרע :תאמ
 םיטפושה רבח ראשו גבס

 רפסמ ונל שי םיכוזל שגינש ינפל
 תא וסיפדה ,םילוכי םתא םא :תושקב
 הביתכ תנוכמ וא בשחמב םכלש תוקתפרהה
 וחליש ,ןכ ומכ .ונייח לע תצק לקהל ידכ
 ,דימת דימת ןבומכו םכיאליג תא םג ונל
 .ןופלט רפסמו האלמ תבותכ

 .םיש"לצה תמישר - לכ םדוק
 תורובח יתש חבשל ןייצל םיצור ונייה

 הנצסב ינשה םוקמל וקיתב ועיגהש
 לע תובוחרמ ןיול יזוע לש ותרובח :הנושארה
 תוצלפמה לש הלועמ םידיקפת קחשמ
 .(זרופיצ רבש םחולה) תמדקתמ תויטסידאסו
 לע ןויצל ןושארמ לגס ינונ לש ותרובח תאו
 , תומדה חורל הסינכ ,תויומד קחשמ
 .תויומדה ןיב הלועמ הלועפ ףותישו
 סרפ תא תולבקמ תורובחה יתש
 לש וסקניפב בטיה ןיוציש "סולפ"ה
 .('ב7 הקסיפ 132 דומע) ןירולפ

 םה הנושארה הנצסה לש םיכוזהו
 בשוממ םינקחש השימח לש הרובח
 ,רואיל ,דעלג ,חצ :בגנב קחרה לקד
 !םיחולמה םיכוזה םתא ,ןצינו יבא

 ה'רבחה וליחתה הלחתההמ רבכ
 וצר אל טושפ םה ,תויעב תושעל
 םה זא .רחסמה תריישל ףרטצהל
 ואצמש דע רעיב דוביאל תצק וכלה
 תכלל וענכתשהו ריעב הרזח םמצע
 דצמ רותליא רשוכ) הריישה םע
 םינקחשל ןתונ אוהש םיאורו ,ם"השה
 .(םחור לע הלועה לככ תושעל

 תלדל םיעיגמ םה ךשמהב דימ
 םיעגונ םה יתימא דחפב ,הנושארה
 .התוא רובשל םיסנמ ,לקמ םע תלדב
 תונויסנה לכשכ .התוא ץורפלו
 אל איה) התוא םיחתופ םה םילשכנ
 .האלה םיכישממו (הלוענ התייה

 ץר בהזה הלוח דמגה ,דלשה לצא
 אצומו םיינזאמהו רתכה תא תחקל

 יחולמ
 .וביבס םייסרא םישחנ םע םימ רובב ומצע

 םג לפונ ,ול רוזעל הסנמ םימחולה דחאשכ

 םיישקב תאצוי הרובחה .םימה ךותל אוה
 תחתמ רתכה תא הריאשמ לבא םיבורמ
 !!!2-רפסמ הנצסב תויעב םיחירמ ונא ,םימל

 םיקרואה תא תולקב תגרוה הרובחה
 רומאש יוקיש םלצא תאצומו 2 רפסמ רדחב
 םחולה התוש בבל חמש .יופי+*יוקיש תויהל
 תורימחמ ויתועיצפו ,יוקישה תא עוצפה
 ןגרומ - ונבהא ,ם"השה דצמ רידא רותליא)
 .(ראבו

 .חוכה הדשב דמגה לקתנ 3 רפסמ רדחב
 םימולהיה לע תויארקאב ץחול םחולה
 ,(דרו) לוגס ,(ריק) ןבל ,(שא) בוהצ :הנומתב
 טילחה ןאכ .(םימ) ףוקש ,(םילחג) רוחש
 ותוא) רפסהמ טפשמה תא בתכשל ם"השה
 ףילחהלו (הרובחה התאר אל ןיידע
 .ץחל םחולהש ולאב םיעבצה ירוכזיאתא

 לומ ןיי םוגלל דמחנ המכ" םוקמב

 תבשל ומכ טעמכ ,תורעוב םילחגהשכשאה
 "םיריהב ץיק ימש תחת םגא לש ופוח לע
 שא םוגלל דמחנ המכ" -ל ךפהטפשמה
 ,רעוב (לוגס) דרוהשכ(ןבל) ריקה לומ (בוהצ)
 תורעוב (רוחש) םילחג לע תבשל ומכטעמכ
 :איה המיהדמה האצותה .(ףוקש)םגא תחת

 עקתנו סט אוה ,ןורגב שא תקלדנ םחולל
 ,וילעמ ףרשנו עיפומ דרו ,ולוממ ריקב
 םרזו תורעוב םילחגל תכפוה ויתחתמ הפצרה
 אל אוה .וילע ךפשנו ריוואב עיפומ םימ לש
 ןויער יכ ןייצל שי ןכמ רחאל בוט שיגרה
 רדיירמירג ,ראב ,ןגרומ תא ךפשש ,הז רידא
 הפצרה לע םיטפושה תווצ ראש לכ השעמלו
 הרובחה תא הכיז ,והשמ םירזומ םיתוויעב
 .ירשפא קפס לכל רבעמ ןושארה םוקמב
 רפסב בותכה תא הרובחה הלגמ ףוסבל
 .ןפוצה תא תחנעפמו

 תויומדהש רחאל ,4 רפסמ רדחב
 אל תותלדב םימעפ המכ תורבוע
 ,רדח ותוא לא תורזוח ןהו תונוכנ |

 לע ןמיס ריאשהל ה'רבחה םיטילחמ
 ותואל םירזוח םה םא קודבלו הפצרה
 .םוקמ ותואל ורזח ןכא םה .םוקמ
 אלא הדיחה תא הרתפ אל הרובחה
 האצמש דע ,העטו הסנ תטישב הלעפ
 .הנוכנה תלדה תא

 דימ הניבה הרובחה םינילבוגה לצא

 לבא ,גיהנמל דיספהלו רמהל הילע יכ

 וחצינו םלוכ תא ופיקתה םה ,המ םושמ
 גרהנ םימחולה דחא .תולק תודבאב

 תא דימ החלש ןגרומ .םוקמב רבקנו |
 והשמ) הפוגה תא איבהל רדיירמירג וש

 (?:? השדח היחלמל רשקב |

 וכז אלש ולאל ,הרבח דובכה לכ זא
 תא םג םסרפל חמשנ .תוסנל וכישמה

 .האבה םיכוזה תמישרב םכמש

 לכ םכל םילחאמ ,ךשמהב החלצהב
 חקלש דראלטנס דבלמ) םיטפושה רבח
 .(תליאב השפוח

 םולש לבח לקד בשומ סונמ דעלג
 057-982279 :לט 85600 בגנ .נ,ד

 31 ושר



 יבא ,ענרב רואיל ,רעס-ןב ןרע :תאמ
 גבס

 םכתוא םישגופ ונא וז תישילש םעפב
 ונא .םויאה םיקנעה קמעב םכיתויומד תאו
 וכישמתשכ דוחייב ,תושק ולבסתש םיווקמ
 יטבש לש םיחיחצה תוירבדמה ךרד ורבעתו
 לא םד תואמצ םדא-תואטל
 בר רוטקיד לש ואובחמ םוקמ
 הז שגפמ רחאל .המצועה
 ... יתימאה ךובנה והימ הארנ

 1 שגפמ
 הרובחה סנכתש רחאל

 תא אצמת איה םוסקה רעשל
 .הנטק רעי תחרקב המצע
 הלגי ביבס ריהמ טבמ
 תאצמנ איהש הרובחל
 ףקומה ןטק קמע לש והצקב
 רובעל רשפא הארנכש) םירה
 ,ןוליס סוטמ תרזעב קר םתוא
 תחלצומ הציפק וא ןוקרד
 רתוי יטיא טבמ ,(!!!דואמ
 ןמ קלחש הרובחל הלגי
 םתוא םיבבוסש םיחמצה
 ,םהילא ברקתהל םיליחתמ
 הנה יפוי" וקעצי םיחמצה
 תא סופתל וסניו "לכוא
 הסנתש תומד .תויומדה
 תרזעב םיחמצה תא ףוקתל
 תותשק ,דח וניאש קשנ ילכ
 םתמהדתל ולגי םימסק וא
 לע םיעיפשמ םניא םהש
 הדיחיה ךרדהו םיחמצה
 איה םיחמצה תא גורהל
 דח קשנ ילכב שמתשהל
 תא ףורשל וא (תוברח ןוגכ)
 םימ"השה םכילע .םיחמצה
 םא .םיחמצה תא םיפיקתמ דציכ עובקל
 שגפמל ועיגי ןה תויומדה תא םיחמצה וספתי
 תא תויומדה (ופרש וא) וחצינו הרקמב .'א2
 .'ב2 שגפמל ועיגי ןה םיחמצה

 'א2 שגפמ
 ןמז רחאלש דע תויומדב וקיזחי םיחמצה

 םהבוגש םיקנע רפסמ םיחמצה ןיבמ ואצי המ

 7% - 38כ
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 וליחתי הז בלשב .םירטמ השולשכ אוה
 תא ובזעי ,דחפ ינמיס תוארהל םיחמצה
 םהש ךות רוחאל תגסל ולחיו תויומדה
 םא ."ברעה תחורא הכלה הנה" םילמלממ
 םתוא וליבוי םיקנעה םע תויומדה ודדייתי
 .3 שגפמ לאו םהלש שדקמה לא םיקנעה
 ןמז ךות וענכוי ףוקתל תויומדה וטילחי םא
 דחא לש תחלצומ הכמ לכש ןוויכ ,דאמ רצק
 וחקי םהו ,ןכסמה ןברוקה תא ףלעת םיקנעה
 שדקמה לא תויובש רותב תויומדה תא
 .3 שגפמ ...העתפה לאו םהלש

 'ב2 שגפמ
 םיחמצה תא תויומדה וסיביש רחאל

 תא ליבויש לגנו'גב דיחי ליבש חתפי
 יקמעמ לא תויומדה
 ולכוי רעיה ךותב .רעיה
 תרישמ תונהל תויומדה
 רחאלו ,םירופיצה
 ועיגי ןה ,ןהל סאמיש

 ןוויכמ 'רהנה' םיבתוכ ונחנאו) רהנה לא
 ברקתמ רהנה לש ובחור .(!!!רהנה אוהש
 ,ש"מק 100-ל םימה תוריהמו רטמ 100-ל
 םיבער הנאריפ יגד םהל םיצרוש רהנה ךותב
 ,הז תא תורבוע תויומדה תא הארנ .רתויב
 רהנה תא תויומדה ורבעיש רחאל .ונל ובתכ
 ומכ אילפמ קוידב וגהנתיש םיקנע ושגפי ןה
 .'א2 שגפמב םיקנעה

 3 שגפמ
 הקיתע הריט וניה םיקנעה שדקמ

 םא ןיב ,קמעה זכרמב הסורהו
 םינקחשה תא ובש םיקנעה
 םא ןיבו ןאכל םתוא ואיבהו
 םע תויומדה ודדייתה
 תומילג שובל קנע .םיקנעה
 ראש לע הווצי (ןהכה הארנכ)
 תויומדה תא קורזל םיקנעה
 זכרמב יוצמה קנע רוב לא
 ולפי םינקחשה .שדקמה
 לע ותחניש דע רטמ 10-כ
 ןקחש לכ 6ק1 ולגלג "הפצר"
 שארה לע לפנ 1 -לגלגש
 3קַו ךשמל הרכה דביאו
 -לגלגש ןקחש לכ ,םיבוביס
 הטמל םינפה לע לפנ 3
 םמדמ ,ףאב הכמ לביקו
 דרוה) םיבוביס 3ק1 ךשמל
 לשב רות לכב פ"קנ קו
 -ולגלגש םינקחש ,(םומידה
 .ועגפנ אלו ולפנ 6
 ועיגה הילא "הפצרה"
 תשר השעמל איה םינקחשה
 רובה ,תיקנע לזרב יגרוס
 הטמל רטמ 50-כ דוע ךישממ
 ןהכה .שא תרעוב ותיתחתבו
 לכב ,וילאל ללפתמ הלעמל
 2) הליפת םילשמ אוהש םעפ
 דיל תידי ךשומ אוה (תורות
 .רטמ 5 תחנוצ תשרהו רובה
 תויהל ליחתי רטמ 20 רחאל

 לגלגמש ימ ,6ק1 לגלגמ ןקחש לכ ,דאמ םח
 10 דוע רחאל .דחא רותל הרכה דבאמ 6
 תא תווכלו םמחתהל הליחתמ תשרה רטמ
 לש לוגלג (פ"קנ 4ק1תולק תויווכ) םינקחשה

 ובכל ךוב?
 .תורות ינשל הרכה ןדבואל םורגי 6 וא 5
 תויווכ) דאמ המח תשרה רטמ 10 דוע רחאל
 םורגי 4-6 לש לוגלגו (פ"קנ 8ק1 תושק
 10 דוע רחאל .תורות 3 ךשמל הרכה ןדבואל
 .קילשיש הריבצ בצמב םינקחשה רטמ

 ,חורבל תובר םיכרד רתלאל םילוכי םתא
 רחאל ,ידמל הטושפ ונלש תצלמומה לבא
 יכ םינקחשה וניחבי רטמ 25 הדרי תשרהש
 הלוכי תחא תומדו תצק עוקש תוריקה דחא
 יכ ררבתי תומדל .ריקבש עקשב דומעל
 תימעפ-דח תבבותסמ תלד וניה עקשה
 לש דצהמ קר התוא בבוסל רשפא רמולכ)
 ראש ולכוי אל התוא הבבוסש רחאלו ,תומדה
 תלדה ירוחאמ .(הב שמתשהל םינקחשה
 תלד לא הלעמ ליבומה תוגרדמ םרג ונשי
 לע .עתפומה ןהכה לש ופוצרפ לומ תחתפנה
 ברקב ןהכה תא סיבהל תומדה
 ןהכה לכוי אל ברקה ןמזב) דחא-לע -דחא
 זאו ,ותוא דוצעל ידכ (תשרה תא דירוהל
 תא תולעלו ינשה ןוויכל תידיה תא בבוסל
 .תשרהו םינקחשה

 4 שגפמ

 ובבותסיו שדקמהמ םינקחשה ואצי םא
 ובתכ ,וידדצ לכמ םוסח אוה יכ ולגי קמעב
 תויומדל השענ המו תויומדה ושע המ ונל
 .(עקרב ירזכא ךויח) םהלש דמחנה לויטב
 אצמנ ינשה םסקה רעש הרקמ לכב לבא
 תויומדהשכ .היינשה המוקב ,ומצע שדקמב
 רדחל ועיגי םה תוינילולה תוגרדמב ולעי
 ריקב םידיפל תרוש תוינש המכ רחאל .ךושח
 הפישנ ידי לע ...קלדות םינקחשה ןימילש
 לומ בשוי רבודמ וב ןוקרדה .לוחכ ןוקרד לש
 אוה ,ינשה םסקה רעש ירוחאמ תויומדה
 םיכורב" :רבדיו בחר ךויח תויומדה לא ךייחי
 םכל חקל .ונלש ינשה םסקה רעשל םיאבה
 יפל יל תמלשמ ןגרומ ,ארונ אל לבא ,ןמז
 ,בחר רבדמ ונשי הזה רעשה ירוחאמ .תוקד
 םיינבצע םדא-תואטל יטבש םש שי ורהזיה
 חתפי םסקה רעש ".יחתפת ,ןגרומ .דואמ
 ינפל .ירבדמ ףונ תויומדה וארי וירוחאמו
 ןוקרדה תא עומשל וקיפסי דוע ורבעיש
 חיטבה ןרעש ןמ-קסידל וישכעו" :למלממ

 5 שגפמ
 ועתפויו רבדמה ךותל ורבעי תויומדה

 םה ,(תולעמ 42-כ) וב ררושה ברה םוחהמ
 לש הצובק םע תועש רפסמ רחאל ושגפי
 תא ופקתי תואטלה ,םד תואמצ םדא-תואטל
 תואטל יתש ,םיפגא השולשמ םינקחשה
 יתש דועו ,המידקמ םינקחשה תא ופקתי
 ומיש ,דצ לכמ םינקחשה תא ופקתי תואטל
 תודרוי דצהמ תועיגמש תואטלהש בל
 ההובג עקרק לע תואצמנו רבדמ תונוידמ
 ךכל שי תוטישהמ קלחב ,םינקחשהמ רתוי
 לכו קרקרי-םוח עבצב ןה תואטלה .תובישח
 לק סונוב) תינדי-וד ברח הקגזחמ ןהמ תחא
 תוברקתמ ןהש ןמזב ,קוחרמ .(ברח לכל
 ןהלש סראה ,סרא ןהילע וקרי ןה תויומדל
 לכ ,תינוניב המצועב הצמוח ומכ קזנ םדוג
 1 לש לוגלג ,6ק1 לגלגמ עגפנש ןקחש
 אוהו ןקחשה יניעב עגפ סראהש ושוריפ
 ןויריש ,בגא ,תואטלל .תורות ינש רוועתמ
 .תוארשרש ןויריש לש המצועב יעבט

 6 שגפמ
 םינקחשה וארי תועש המכ דוע רחאל

 לגלג .םילקד ףקומ ןטק רבדמ הוונ קוחרמ
 תוארל הכוז 6-לגלגמש ימ ,ןקחש לכל 1
 םיצעה לע תודקרמ תורענ שולש לש הילשא
 .תורות ינש ךשמל םעפנ ראשיו

 הנחמב וניחבי הוונל תויומדה וברקתישכ =
 תולוק ועמשי םג םה ,רבדמה הוונ ביבס ןטק
 םילוע המחלמ
 .הנחמה ןוויכמ
 | לע ףקתומ הנחמה
 | לש בר רפסמ ידי
 | םדא-תואטל
 ₪. '%\ | תואטלל תוהזה
 | ושע רבכש םדאה
 .| תויומדה םע הרכה
 | תוברחה םע וא)
 האטל דועו (םהלש
 הליטמה תחא
 עקרב םינהכ ישחל
 המצועל דע)
 לש 4 ,תינוניב
 תויומדה (ג אמ

 ו . ל ל

 םהל ורזעיו הנחמה ישנא תרזעלופרטצי
 םחליהל תומד לכל ןת .תואטלב םחליהל
 וליחתי זאו (דחיב אל) ךרעב תואטל יתשב
 ןמנמש רוחב,הנחמה שאר .חורבל תואטלה
 אפרמכ םג ומצע גיצמה ,ןוירלב םשב
 עיציו ןתרזע לע תויומדל דואמ הדוי ,הנחמה
 ןכמ רחאל .םניח ןהיתועיצפ לכמ ןתוא אפרל
 ינש ,לודג רוחבל הדומ תויומדה ותוא וארי
 רעיש לעב ,דלונרא ומכ ירירש ,ךרעב רטמ
 וילגרלו םיעורפו םיכורא םירוחש םפשו
 לש םדה הארנכ) ידמלדיחפמ רבדמ לותח
 ראש בורו ויניש ,וינרופיצ לע תואטלה ישנא
 .והארמל םימרות ותוורפ

 7 שגפמ

 וילא ףרטצהל תויומדל ארוק ןוירלב
 ןומהה ןיבמ תצרופ עתפל ,לודגה שיאלו
 השובל הנקז השיא הרובחה תא ףיקמה
 ודיב הרובחה שאר תא תספות םייולב
 ץור ,קחדה תעשב ,הרצ תעב" :ול תרמואו
 ודיל ףוחדת איה ".קעצו חווצ ,רוחס רוחס
 ומיש) תורוחש םירופיצ לש הנטק הנומת
 תויומדה .(!תורוחש םירופיצ ,םיברוע אל ,בל
 הארנכ םה לבא ןוירלב רבעל תוכישממ
 ...אבה ךובנב ,8 שגפמב קר וילא ועיגי
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 ייפ הל ןגרומ םע תוחיש
 רעס-ןב ןרע :תאמ

 שחרתמ המ ונספת ןרעו ינאשכ
 .םירבד השולש לע יתבשח ונביבס
 ריבעמ ,ונב קחשמ והשימש לכ םדוק
 טלושו םלועל םלועמ ונתוא
 יתנבה ןכמ רחאל ,וניתובשחמב
 .ינממ קזח רתוי םסוקב רבודמש
 :םש התיה תישילשה הבשהמה
 ."ןילרמ"

 .יפ-הל ןגרומ
 .יתלאש ,"?ןאכ הרוק לזאזעל המ ןגרומ"
 םישל ילב םלועל םלועמ ונרבע ךיא"

 יי?בל
 ",ןילדמ"
 ,דחפמ הנבל התיה איה ,ןגרומב יתטבה

 תא רומשי םיהולא - תדחפמ ןגרומ םאו
 .הבולעה יתמשנ

 "?ןילרמ"
 טולשל לגוסמש ידיחיה םסוקה אוה ,ןכ"

 ".תורצב ונחנא ןרע .ךכ ידכ דע יב
 "?םישוע המ ,יתספת רבכ הז תא"
 רכוז ,רמול השק" ,יב הטיבה ןגדומ

 ידכ בואב תמ םסוק יתלעהש ךל יתרפיסש
 "?יל רוזעיש

 .ישארב יתנהנה
 זא חטב ,ןילרמ לש בורק רבח היה אוה"

 יב םוקנל יוכיס ול שיש ספת ןילרמ
 לכ יתיתשש יוקישה .ולש רבחב שמתשהו
 םימסקה תלטה תלוכיב עגפ קר יאדווב ןמזה
 ".ילש

 ריזחיש שחלה תא ליטהל התסינ ןגרומ
 םינבלהמ תחא ,הלשכנ בושו התיבה ונתוא
 .החרבו הילגר לע המק ,הצוחה הצפק ריקב
 ".בוט ןויער" ,הב הטיבה ןגרומ

 .יתלאש "?המ"
 ןוויכל הצירב ונצרפ ונינש ".חורבל"

 לש ריק הילא ונעגהש ינפל לבא האיציה
 תולוק .התוא םסחו הפצרהמ םמורתה םינבל
 .םסקה ןזרג ןוויכמ ועמשנ ץפנ

 .יתלאש "?היה הז המ"
 ".ברקתמ אוה ,ןילרמ"
 ,שארה תא תצק יתדביא וזה הדוקנב

 סנכנ הפיאמ ,תעגושמ הפשכמ ךללגב לכה"
 תא אוצמל תכלל ןויערה שארל ךל
 תייה תיבב םיראשנ ונייה םא ?דראלטנס
 םסקה ילכ לכ תרזעב ןילרמ תא חסכל הלוכי
 "?השענ המ וישכעו ךלש

 יתתנ אל לבא ,והשמ דיגהל התסינ ןגרומ
 ,הל

 הצור ינא ,ריעצ ינא !תומל הצור אל ינא"
 תא רומגל הצור ינא ,אבצב ימצע תא עורקל
 הצור ינא ,םלועב לייטל הצור ינא ,ןוכיתה
 ינא יכה לבא !תמ ינאש ינפל תצק תויחל
 "!וישכע ,התיבה הצור

 הנתנו ינוויכל םידעצ ינש הדעצ ןגרומ
 .שארה תא יל הפיעהו טעמכש הריטס יל
 "?בוט רתוי"

 ",הדות ,ןכ"
 ינש הלש קיתהמ האיצוה ןגרומ

 רומא היהש יוקישה אוה דחא ,םייוקיש
 תא השוע הארנכ לבא ,הלש לועישל רוזעל
 יוקיש" .יתיהיז אל ינשה תאו ,ךפיהה
 ןטק טנטפ" הריבסה איה ".העפשה תכיפהל
 *.ילש

 ,דחיב םייוקישה ינש תא הבברע ןגרומ
 רוזעי תמאבש יוקיש תויהל הכירצ האצותה"
 ןילרמ תא ךושמל חילצא ינא םא ,זאו ,יל
 ינשל ".ןאכמ תאצל חילצנ ילוא ,ןמז קיפסמ
 ליעגמ רופא עבצ היה דחי םייוקישה
 .תונבל תועוב תצק םע ינונמשו

 הזה הסחיאה לכ תא התתש ןגרומ
 ...איקהל יתיצר - דחא קולשב

 ןגדומ ".וישכע ,יל רוזעל רומא הז"
 םישחל ליטהל הלחהו ןזרגה רבע לא התנפ
 וזיא תוארל יתחלצה אל ךא ,םינושמו םינוש
 .םהל שי העפשה

 לחה ןזרגה ךותמ ,הארנכ ,הברה אל
 ךלהו וביבס ררחתסהש ןבל ןשע ןנע תולעל
 ,ןקז היה אוה .עיפוה ןילרמ .םדא תרוצ שבלו
 ורעשו ונקז ,תועורק תוקורי תומילגב
 ררועמ הארנ אוה השעמל .םיעורפ םינבלה
 ןגרומבו יב וצענ תולוחכה ויניע לבא ,םימחר
 .רעתכ םינכוסמו םידח םיטבמ

 ונחנא" ,ןגרומל רמא אוה ",ףוס ףוס"
 ".םינפ לא םינפ בוש םישגפנ

 ףלא תא .יוכיס ךל ןיא ,ןקז התא ,ןילרמ"
 אולכ תיליב התא תונורחאה םינשה
 םלועב יתבבותסה ינאו ילש תדוכלמב
 היהיש ינפל ,וישכע ענכיה .המצוע יתשכרו
 ".ידמ רחואמ

 ןדאמואש יוקישה ?ךל וא יל ידמ רחואמ"
 דבלמ ,ךלש ףושיכה תלוכי תא סרה ךל ןתנ
 יענכיה .רתויב םיטועפ טוטהל ישעמ ילוא
 ",ךייח לע סוחא ילואו ,ןגרומ ,תא

 התצר אל ןגרומ המל יתנבה וז הדוקנב
 ךלמ אוה ןדאמוא ,םסוקה םש תא יל דיגהל

 ףועמ םשב רייוצמ טרס יפל רוחשה םסקה
 רופיסה תא בתכ ימ ררבל בייח ינא .ןוקרדה
 .תואבה תוקדה תא דורשא ינא םא ,טרסל

 יוקישש תבשח ,ישישק אל םלועל"
 תכיפה יוקיש יתיתש ?ילע עיפשי בולע
 דימת ומכו ,דימת ומכ הקזח ינא .העפשה
 ".ץמאמה לע ךל לבח .חצנא ינא

 עמוש ינא עודמ ןכ םא" ,קחצ ןילרמ
 התומתה-ןב תא תאבה עודמו ?ךלוקב דחפ
 עוגפל אל רהזאש ידכ ?ךתיא הזה ןכסמה
 םעפה ,ןגרומ .וב עוגפל ךרוצ יל ןיא ?וב
 ".דימתלו תחא קסעה תא בשיינ

 דש ץרפ הפצרה ךותמ ,שחל ליטה ןילרמ
 םיחירסמ המכ עיתפמ) חירסמו לודג ,רעוכמ
 םעפ הנעט ןגרומ .לפוא ירוצי תויהל םילוכי
 טושפש םושמ םייקו ינוימד אוה חירהש
 .הלאכ םירוצימ ול םיפצמ

 הבוגתה ,רק םעזב דשב הטיבה ןגרומ
 האאאאאאאאאאא" :הנוש תצק התיה ילש
 "ו

 לוחכ קרב ,הלשמ שחל הליטה ןגרומ
 ןאכמ .דשה תא ץצופו עגפ ,הדימ הרונ
 לע דחא םישחל וליטה ןילרמו ןגרומ האלהו
 לכה ,םיקרב ,חרק ,שא ,ררחסמ בצקב ינשה
 ימסק ושגפ הפקתה ימסק .רדחב ללותשה
 ירוצי .ועגפ םיתיעלו ומסחנ םיתיעל ,הנגה
 ודמשוהו תוינש רפסמ ומחלנ ,ומשגתה לפוא
 ,םינקזה םימסוקה ינש .םימסקה ברעב
 הז ומחל םלועב רתויב םייתמצועהו םיסונמה
 ץוח רבד תושעל יתלוכי אל ינאו הזב
 .ללפתהלו הניפב ץווכתהלמ

 הכלה ןגרומ - ברקב רכינ דחא רבד
 ,רתוי רהמ םישחל ליטה ןילרמ .הדיספהו
 תודימע ויתונגה ,רתוי םיקזח ויה וישחל
 ןגרומ .רתוי תויתמצוע ויתופקתהו רתוי
 חצנל עקתיהל יתדמע ינאו ,תומל הדמע
 !יתרצי ינא - יתנבה זאו .יתרצי ינאש םלועב
 ינשמ בושח רתוי ןאכ ינא !ילש םלועה
 .םיהולא ינא ילש םלועב ,םימסוק

 ונממ ,ןילרמ ירוחאמ שממתה םסק רעש
 שובל םסוק .תמייאמ תומד הצוחה הדעצ
 יניע ויניע ,ןבל ורעיש ,הבהלה עבצב תומילג
 .דפרע יניש ויפבו הירא ירפט וידיל ,לותח
 לגעמה םסוק ,גמ-בר ,סקינא'ג ןואירלא
 רבדמה תירסיק הנאירלא לש היבא ,ימינפה
 ,ותורשל םי'ציל הפכש םסוקה ,הלאה יצחו
 סיבהש םהלש םויקה ירושימב םידש גרהש
 קזחה םסוקה ,ולרוג תא הנישו םילאה תא
 | .םעפ יא יתרצי ינאש רתויב

 ינאו ןגרומ ונילע רתוי רחואמ תועש
 טקש היה לכה ,הלש הרידה לא תילעמב
 הלש הרידה תלד .ןושיל קר וניצר ונינשו
 המדנ היה ,עגרל קר ,עגרל .ונינפב החתפנ
 זאו .םינפבמ הקיזומו הריש עמוש ינאש יל

. , 
-*% > -4 

 ןגרומ .ונתארקל אצי ,סיבלא ,הלש לותחה
 .המינפ ונסנכנו היתועורזל ותוא הפסא
 הפסה לע ,ונייח לש םלהה תא ונפטח ונינש
 .ןותיע ארקו רוסקי'גא דאלטנס בשי

 "?ןאכ השוע התא המ דראלטנס"
 םתייה אל ,רוקיבל ץופקל יתבשח" .יתלאש
 "?םכל הרק המ ,הקיזומ תצק יתעמש זא

 תועורק ויה ןגרומ לש תומילגה
 עדוי ימ יתיארנ אל ינא םג ,םד תומתכומו
 ",ךורא רופיס" ,ןגרומ ול הרמא ",בוזע" .המ

 הנממ איצוהל יתחלצה יתכלהש ינפל
 ףשר לטיבא .דחא בתכמ דועל הבושת
 ךירצש םדה תומכ המ התוא לאש ללהנמ
 םדא םא ?וייח ךרוא המו דחא םויל דפרע
 ךותמ וירבח תא ףורטי םאה באז-שיאל ךפה

. 

/ . . 

 ו
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 ?ולש םיגורידה תא םיעבוק ךיאו ,ףחד

 םעפ תוחפל םד תותשל ךירצ דפרע"
 ךרואל רשקב .תמיוסמ תומכ ןיא ,םויב תחא
 םימייקתמ קר םה ,םייח אל םידפרע ?וייח
 רתוי וא .חצנל םישוע םה הז תאו םיתמ-לאכ
 ןקחש ךפה םא .םתוא ולסחיש דע ,ןוכנ
 ול שי םדא תרוצב אוה רשאכ ,באז-שיאל
 ,ולש תומדה לש םיליגרה םיגורידה תא
 םיגורידה תא ול שי באז-שיא תרוצב
 אוה וז הרוצב ,תוצלפמה ןדגואב םינותנש
 ".דבלב ףחד ךותמ וירבח תא ףוקתל לולע םג

 השקו ,הרוחב לש 10 איה ןגרומ
 ךישמא ינא ,הביבסב איהשכ םמעתשהל
 העיצמ איהש האבה םעפב לבא התוא רקבל
 .ץראהמ חדוב ינא ,לויט יל

 = 4] /זש כ



 רוט גס לפ ה מ ל)
 דרו ישי תאמ 26 זיוו ןויליגמ ךשמה

 ו

 4 םירתתסמ ךשוחב .דואמ ךושח ךובמה (א-
 : .לש איה המזויה .דימ ופקתיש ,לואש יבלכ
 רוא רוקמ תויומדל םא אלא - תוצלפמה
 .קזח

 .הנופצ הרומה קורי ץח ריקה לע (ב
 .יטירפא םסוח רבעמה תא | (ג
 ריסב .םיקלוד תורנו ךורע ןחלוש רדחב (ד

 ובשי םא .ןשי ןיי ןקנקבו ,תיקנע רשב תנמ
 !רבדל ליחתי אוה ,רשבהמ ומעטיו
 ללוקש יליב םשב ןוטוז ףירש אוה לכואה
 וכפשי םא ותוא וליצי םהו םסוקה ידי-לע
 .םתיא אובי אוה הזכ הרקמב .ןייה תא וילע
 12 חכ -2 ש"גרד ,53 פ"קנ ,8 ןוטוז :יליב
 13 רכ 14 שכ 17 רז 7 בת 6 כח
 .ילרטנ טנ.+2 הרצק ברחו +2 ןוירש יליבל

 הילע ,הלודג תכתמ תבית ריקל הדומצ (ו
 ןח ןבא סנכה - הלוק הקומ" :בוהצב בותכ
 ."!הקשמ לבקו
 100 לש יוושב ןח ןבא הנוכמל סנכות םא
 לבא,םולכ הרקי אל םנמא הלעמו ז"פ
 תליפנל םורגת ןכמ רחאל הנוגה הטיעב
 ואציש םייוקש ינש דוע הנוכמב.םייח יוקש
 איה ,הנוכמב לבחל וסני םא .תויעב ילב

 .םלעית
 תרגסנ תלדה ,תוסנכנ תויומדהש רחאל (ח

 יחרזמה ריקהו רוא קלדנ עתפל !ןהירוחאמ
 לאשא ,אל וא וצרת םא" :םהילא רבדמ
 ."הנוכנ רותפל םכל יאדכ .הדיח םכתא
 ,םיבצינ םילייח תורוש יתשב":הדיחה
 םה הרואמל םישטרמו םיספות םייובש
 :םייניש) ."םייוניעה רדח ךות לא ,םיררוג
 (הביקל ךרדב תוקסרמ
 חתפית (םישוחינ 2) תויומדה ורתפ םא
 הב תלדה התפית תרחא .םירתסה תלד
 .(םלעית איה ורבעיש ירחא) .וסנכנ

 .םיללצב םיברוא יראווש ודנמוק 2 (ט
 ףוקתיו ,רדחב אצמנ ינתמיא הזנורב םלוג (י

 ,וילא ברקתיש ימ לכ תא
 ;שא ץוציפ) תדכלוממ תיחרזמה תלדה (אי

 ,(רדחב םיאצמנה לכל קזנ 6
 ,תונוכמ 2 רדחב .(!!!!שי) וניזק אוה הז רדח (בי

 .6ק3 לגלג תחא לכ תואצותל
 לוגלגב אצי םא .ז"פ 5 םיסינכמ:'א הנוכמ
 .ז"פ 100 םיאצוי - רפסמ ותוא םימעפ 3
 - רפסמ ותוא םיימעפ לוגלגב אצי םא
 .ז"פ 10 םיאצוי
 אצי םא .םסק ץפח םיסינכמ :'ב הנוכמ
 םסק ץפח םילבקמ 13 לעמ תויבוקה םוכס
 | .רחא

 םסק יצפח 2 םילבקמ 16 לעמ םוכסה םא
 .(יארקאב)

 ה ; ףוסה בלשה לא ועיגה םיש"רה (די
 !ןאמאל לא םינפ לומ םינפ םידמוע
 תא ףינמ ,וידדצמ דחא לכב דפרע ,ןאמאל
 יתלב ריקש תושיגרמ תויומדהו - ודי
 .זוזל םהל רשפאמ וניאו םתוא ףטוע ,הארנ
 .רוציקב רבדא" :התע רבדמ ןאמאלו

 יתיכיח םינש 1214 .ןאכ דע עיגהל םתחלצה
 רשא םירידאה תוחוכה תרזעב !!!וזה תונמדזהל
 .ולוכ םלועב טולשא ,יתררוע

 ךרטצא ךא ,ראטנלב ליחתהל יתבשח
 תויומדה ".\אוגז ג קוזע" .הליחת םכתא לסחל
 רבחל ןמזה הז ;התע תוררחושמ ןהש תושיגרמ
 תעמשנ הרידא תוצצופתה !המלה יקלח תא
 לעש עימקה ךכו ,םיסיסרל תררופתמ המלהו
 .ןאמאל לש ועבצא

 = = ןאמאל קעוז - "!םכשאר לע הללק"
 !ליחתמ ברקהו

 72 פ"קנ ,9 פ"בק ,2 ש"גרד :םידפרע 2
 זוקנ-1-10 קזנ ,דחוימ וא העיגנ 1 תה ,א"כ
 12 דמ ,9-ל לצינ ,דחוימ וא הלופכ היגרנא
 .עשר טנ ,(ושרוגי אל םא תוומל ומחלי)

 ,(תוזירז:דימצ) 3 ש"גרד ,14 םסוק:ןאמאל
 ותצנ םא 12 רמ 1-4 :קזנ .ןויגפ ,40 פ"קנ
 התיבה דוזחל אוה רתונש לכש ירה ,םירוביגה
 םיכלמ דובכב ולבקתי םה ,בגא ...םולשב
 וווזפ 400000 יבושב הריט םהל קנעותו

 .תושדח הוצלבמ - 'א חח
 הארנ ןאטלאה .תמ-לא לש גוס אוה ןאטלאה םה םיליגר םיראווש .הבוט העימש תלוכי םהל .

 היה ןאטלא לכ ;הלילו םמוי הכובו ךלוהה ,םדאכ .םיירזכאו םיקזח ,םינמאנ םימחול ב |  יראווש ן
 .לודג דחא אטח עציב רשא ,קידצ רוצי ויח ימיב | ונמואש םימחול םה "ודנמוק יראווש" |

 ,ואריש עשר רוצי לכ ופקתי םינאטלא וטוט הבורב םישומח םה .תודחוימ תולועפל צוק | ליגר |
 םילגוסמ םניא םינאטלא .תוומ דע וב ומחליו ,תחא קזנ תדוקנ קר םנמא םימרוג ויציח;דחוימ | / |

 ןאטלא .םיעשר םניאש םירוציל קזנ לכ םורגל | וא הלצה לוגלג) ינלטק לערב םיחושמ םה ךא | 6 ו %
 .דפרעכ שרוגמ (תומ ה.

 ןאטלא | -- 40013) 310 העונת

 [, הו 4 ה + הז קץ | ש'חפא ברח 1: תופקתה
 | 1: ש"גרד |

 | | האר) וטוט| | 1 וא הרצק
 וי יה + יושיפ פ"בק | | - - (הטמל| הרצק תשק ₪

 |00 4003) | || | || העונת |דחוימ וא 4 6 קזנ

 הכמ 1: תופקתה | = 1-3 | 2-8010-40% | עיפומ רפסמ

 היגרנא זוקי 2 קזנ| ןיא| 7 רצוא גוס |

 עיפומ רפסמ 7:םחול | = 3:םחול: | | ומכ לצינ |
 רצוא גוס 1 8:

 ומכ לצינ עשר עשר
] ₪ | 

 לארומ | | +0 5% |

 הייטנ |
 ו םיחרק ,םיכומנ םירוצי םה םיראווש

 נ"קנ ךרע | תונקמה ,תולודג םיינזוא םיראוושל .םימפושמו

 ו 412

 28% הנו

 תולקתו הוא 0 תוטטושמ וול 0 -
 תויללכ תויולקתה 2 - סמ 6 (ליחתמ=מ) תורעיב תויולקתה - 1 'סמ הלבט

 | דומע רפסמ 20ק לוגלג = עיפומ רפסמ תצלפמ

 תועבג קנע | || 49

 !-2| | ןבא א ה( יש

 םדא תייח| 50

 *שחנ 0 4 טנאירט

 37מ | 5 *שחנ

 *םלוג 6 1-4 | --- *שיבכע

 סירטאקוק | | 1[? ןרק דח

 הימומ | 8 3-8 | | םדא תייח

 הלטנרט שיבכע : ,<% ל יראווש

 הסוגדר 13-10 | | < 246| = רואטנק

 ןוביבד 14-15 | ליחנ 1 | םיקרח ליחנ

 אפר % | 1-6 | = = רעי תיפ

 2-7 | | קנע ברקע |

 ן-8 |  תיקנע הדפרק

 27מ 2-12 ןוביבד

|. + 
 וז הקתפרה ףוסב-**

 סירטאקוק

 יסמ הנשו דחא גוסב רחב-*
 תצלפמה תמרל םאתהב םיעיפומ

-₪- - .-₪- 

 ןוסכק הרוסאה ריעה - 3 "סמ

  עיפומ רפסמ

| 

 ןשי
 תצלפמ | .20ק לוגלג

 | % 8 יבמוז | 3
 - | ןאטלא : -- ך-

 :ּ | 2-8 תופוג ףרוט 6
 58 הלוגס תעלות 4 | רש

 741 2-8 רלש | 0
 | 6 4 הילידאק | 5|

4 | 4" |)] 
 | 52 | 58 לואש בלכ 6

 5 (רטוזניטירפא | 7| . 1 ..2 | - 2 154
 א 4 | | קש | ן-2 הימומ 1-6

 47 *םלוג 8 | --

 תאצות .(2-8 םיעיפומ) *יראווש :1-3 תאצות .6ק1 לגלג ,םסוקה ךובמב ן-2 חור 17-18 |
 .4 הלבט יפל לגלג 6 )ו דפרע | .

 *+ 1 ןאטלא 20
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 ..תןצ >כ

 הכוונת

 ח08) הרד צ

 .סקוש

 .ר'עת תתאפב ,כלכוכמ באשפב .דחא

 כא ו תוא | \נם / - |

 ,םירוחב \ .תינו כמה יש | 0 | | | | \\ < 1 "קשה םוקמ מ זא

 ו ..-.הכה מ ריטהידה ₪1 ₪. : ...ל- // 0 /(\(\  קשוע קזכ
 4 צב 1 | |. םםמבק ככתב שי: בטח קה 00 . | | . | = מה 6 17/0 ב ב10

 . ה -==) 4 | צג | = --א| 4 % קרל  ןהס- בשל קכומכ הדממ) |

 פא ףרטצק םא
 כל הארא 'ררחל
 | הרוחב הקכ ודב

 ...תצפפתמ "יומכ

 אי" / . | . | !

 " \ . | + ו

\ | = 
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 א יווש 2 "קלה

 ...פש שארה..הא

 !אצמנ יןא ןכ'ה
 - / 5סר!עמב רכ|!ד ינא
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 הריפכ מיל

 כשהיו ויו השהיה

 אלפנה קחשמה תא רוכמל ןיינועמ
 תירוקמ הזיראב ,רבילקסקא תובקעב
 יקחשמל החנה ח"ש 5 שולת + שדחכ
 ימע .ח"ש 60-ב תאז לכ ,6
8,. 
 בשחמ הריכמל
 זמאו] םאות ,ק6 1512 האדאגכ
 512% תדלקמ םע ,םיננוכ 2 לעב
 תספדמ ןכו ,םישקמ 84 תלעב
 תרבוח ללוכ) (דזז2מא 120-עכ
 ..תספדמלו בשחמל תילגנאב הכרדה
 .03-493630 תימע
 הגס תכרעמ הריכמל
 ,ןיייצמ בצמב א145דא 5 דאו
 םיקחשמ 8 + הנושאר די ,םייתנש תב
 ליא .םיקיטסיו'ג 2 + רוא חדקא -
 13:45 תועשה ןיב ,7
 .22:00-ל
 ;ל"וחמ םישדח םיקחשמ 2 הריכמל
 יטילקרפו ץא1א(-₪ כא קתא514 2

 לט .תירוקמה הזיראב
1,. 
 הזיראב הקיטקאלג קחשמה הריכמל
 תוארוה + םיטקסיד 6 + תירוקמ
 באוי .ח"ש 80-ב ,תירבעב
6.,. 
 לש ללחב המישמ קחשמ הריכמל
 אל טעמכ) ח"ש 56-ב קר גאב תרבח
 .09-916295 יעור .(שמושמ
 145158 5צ515%1 הגס הריכמל
 תשיכרל תורשפא + ןייוצמ בצמב
 .ח"ש 220 ,םיקחשמ לש בחר ןווגמ
 .03-5745683 יחצ
 הרטנוק רפוס ןוסאגמ תטלק הריכמל
 ןליא .ח"ש 65-ב ,םיקשנ 4 םע
5, 
 םיריחמב ןוסאגמל םיקחשמ הריכמל
 רבכעה יפאמ ,הריזב תוקבאה :םילוז
 לכ !תחא תטלקב םיקחשמ 4-ו
 .08-467660 אריע !הכוז םדוקה
 ,הריחב יפל תטלק + יוב םייג הריכמל
 השמ .ח"ש 350 .ןייוצמ בצמב
4,. 
 הגס הריכמל

 = .40כ

 + םיטלש 2 + 1518 5צ5דיא]
 + ןורכיזב 1 דיק סכלא קחשמה
 : (דועו קינוס) םירחבומ םיקחשמ
 .09-500793 לאינד .חדקא

 יניס חש קחשמה הפלחה/הריכמל א
 הברה קחשמל .ןייוצמ בצמבו הזיראב
 הווש .הפי הקיפרג לעב אוהו תומר
 רחא תועשב ,08-557495 תניר !דואמ
 .םיירהצה
 קחשמל םיזמרה רפס הריכמל
 .(תילגנאב אוסאא=צ 151.גאס 2
 .02-718265 ישי
 םיקחשמ ףילחהלו רוכמל ןיינועמ
 10-30 לש םילוז םיריחמב 18א1-ל
 .03-868316 יבג .ח"ש
 קחשמה הריכמל |

 רפוסל 5קחא אוהאנס וצסאז כ
 איג .לוז ריחמבו ירוקמ .ודנטנינ
 -כ* | 1 1%

 םיקיטסיו'ג 2 + הגס תכרעמ הריכמל
 הלעפה תוארוה + ןיינעמ קחשמ -+
 ,ןכ ומכ !האיצמ ריחמב רוביחו
 + תדלקמ + וברוט אד בשחמ הריכמל
 ריחמב 640% םיננוכ 2 + 002 ךסמ
 .03-9306967 ריאי !עיתפמ
 לוק סיטרכ הריכמל
 הזיראב 1(5!א[כ (:אואו האכה

 4 0-1.18 םאות ,תירוקמ
 ,8 ₪17 460 יצודע 600/00 11-ו

1\!], 

 ,סז .ה מ גרא וסודדמכ סוסה
 \/זאססו/5-ל תוידרוקמ תונכות
 51 וא ₪5 תונכות ,2028-לו
 לופיטל 111.16 כסאוהזא-ו
 איגש .לוקה סיטרכב העמשהלו
 .תבשו ישימח ימיב אל ,6

 2 ,60/ ךסמ ,א1 בשחמ הריכמל
 .םישקמ 101 תדלקמו 640% םיננוכ
 10 + הגס תכרעמ הריכמל ןכו
 תימע .(קינוס ללוכ) םיקחשמ
4, 

 + א[ 5ד:א₪ 5צ 515[ הגס הריכמל *

 הריכמכ 86 בתכתהל םיצור 8

 2 יוב רדנוו - םיקחשמהו חדקא
 .09-559195 ןורי .תוילשאה תריטו
 םיקחשמ + םאתמ + ודנטנינ הריכמל
 שוש .וימאותו ודנטנינל םירחבומ
8, 
 םיקיטסיו'ג 2 * הגס תכרעמ הריכמל
 קיבוד .ח"ש 400-ב םיקחשמ 3 +
2, 
 ,סמלוה קולרש םיקחשמה הריכמל
 2 םיפוקה יאו 3 תיתרטשמ הריקח
 .םילוז םיריחמבו תוירוקמה תוזיראב
 .03-806175 איג

 + ןייוצמ בצמב 64 דודומוק הריכמל +
 + שדח קיטסיו'ג + ןנוכ + ינועבצ ךסמ
 ,בשחמל תופסות דועו םיקחשמ הברה
 .03-9648174 ירמע .האיצמ ריחמב
 ריחמב תוטלק 4 + ןוסאגמ הריכמל
 רחא ,04-224325 יש .עיתפמ
 .םיירהצה
 םיקחשמ 2 + ביירד הגמ הגס הריכמל
 איג .ריבס ריחמב ,םיקיטסיו'ג 2 +
5, 
 3 ןוקלאפ בשחמ קחשמ הריכמל
 ןכו ,ח"ש 90 ריחמב תירוקמה הזיראב
 - 0 \\ו:80צ-ל קחשמ
 .ח"ש 100 תדומת דד מז
 .תבשב אל ,03-5748067 יעור
 + 286 1831 םאות בשחמ הריכמל
 ךסמ + 4218 חישק קסיד + רבכע
 חישקה קסידה לע תונכות + 80%
 ביבר .(דועו 5.0 סוד ,ןוטרונ)
3, 
 ל"וחמ םישידח םיקחשמ הריכמל
 םילוז םיריחמב ,תוירוקמ תואספוקב
 5 ללחב עסמ ,סנוזמא ןוגכ !דואמ
 .תבשב אל ,02-865916 רואיל .דועו
 + תיתפרצ הטישב ודנטנינ הריכמל
 אל) ח"ש 300-ב ה'גנינה יבצ קחשמ
 ,ןכ ומכ .(!עובש וליפא שמוש
 קיד) תוטלק 4 + ןוסאגמ הריכמל
 ,הנטקה םיה תב ,יסיירט

 500-ב ,((\31. ,תזאת
 .03-5401243 ןר .ח"ש
 קסיד + 18א1 25/1 בשחמ הריכמל
 1800-ב תוירחא + \/00/\ + חישק
 .03-866008 ארויג .ח"ש
 + םייפקשמ + הגס תכרעמ הריכמל
 9 + םיקיטסיו'ג 2 + שדח הגה
 ןייוצמ בצמב ,(םייפקשמל 3) םיקחשמ
 ינד .ח"ש 900 - האיצמ ריחמו
 ,19:00-22:00 תועשב ,5
 .תבשב אל

 יי יור שק יומו והקו יויו וה שק ריר ור ין יקל | אוק

 :יוב םייגל תוטלק רוכמל ןיינועמ
 .03-346934 בדנ .דועו הגמ ,ןמרדייפס
 בשחמה קחשמ תא רוכמל ןיינועמ
 הפי קחשמ .1 ללחה ירוצי דגנ טראב
 רמוע .תירוקמ הזיראבו לזומ ריחמב
0.,. 
 + (ביירד הגמ) סיסנ'ג הגס הריכמל
 350 -ב ,26.8.93 ךיראתל דע תוירחא
 .09-626945 יבור .ח"ש
 סיטרכו םורכונומ שדח גצ הריכמל
 דיינ בשחמ ,ןכ ומכ .ק6 בשחמל ךסמ
 ןתינו 8% םע 0/4510 8-770 ןטק
 דעלא .32% דע הבחרהל
2,.,. 
 םיקיטסיו'ג 2 + הגס תכרעמ הריכמל
 .ח"ש 300-ב ,םיקחשמ + רוא חדקא -
 .057-424881 ירוא
 + הזיראב ריג םייג הריכמל
 הגס תוטלקל םאתמ + רוטמרופסנרט
 םימיאתמה הגס יקחשמ 3 + 1 קינוס -+
 יחצ .ח"ש 700-ב לכה ,רישכמל
65, 
 ,/04/8%6:/ ךסמ תונקל ןיינועמ
 .09-954664 באוי
 ריחמב ₪0: סיטרכ תונקל ןיינועמ
 לייא .(ךרעב ח"ש 100 ) ריבס
6, 
 וא סיסנ'ג הגס תכרעמ תונקל ןיינועמ
 + םיקחשמ 3-5 + ביירד הגמ הגס
 ביבא .ח"ש 400 דע ריחמב קיטסיו'ג
90, 
 בצמב ודנטנינ רפוס תונקל ןיינועמ
 .04-416559 יעור .ח"ש 370-ב בוט

 וליצ ה

 םיקחשמב הפוחד הרזע ךירצ !וליצה *
 ינור .2 תילוחו רחא םלוע
 .17:00 ירחא ,3
 הנאידניא קחשמב יתעקתנ !וליצה
 ,הלחתהב .ןורחאה בלצה עסמו סנו'ג
 ימ לכ ןכו ?היצנול םיעיגמ ךיא
 םימסקה תא םישוע דציכ עדויש
 ק6-ל 5דאתת] 1011 2 קחשמב
 .04-920770 רואיל .השקבב רשקתיש
 ךותב ,4 טסווק גניק קחשמב יתעקתנ
 םיעיגמ דציכ .ןתיולה לש הפה
 ?ותוא גדגדל ליבשב תרגורגל
 טסווק סייפס קחשמב רוזעא הרומתב
 .08-402625 ימס 3
 עדויש ןואג \/12 הזיא שי םא !וליצה
 אגא[ א[/4א510-ב םישוע המ
 הכירבהמ םימ םיחקולש ירחא

 קחשמ לכב רוזעל ןכומ .רשקתיש
 ןורש .טסווק םגו הלועפ םג ,-
1, 
 דוה ןיבור קחשמב עוקת ינא !וליצה
 רוזעא הרומתב .3 המצועל ןוצרב ןכו
 .5-ו 4 טסווק םייפסבו 6 טסווק גניקב

 .03-800105 קיציא
 !טיבר ר'גורב 5 בלשמ יתוא וליצה
 ויז .םירחא םיקחשמב רוזעא הרומתב
7,.,. 
 קחשמב ץובב קומע עוקש !וליצה
 ירחא םישוע המ .ןקמח עצבמ
 ןד ?בתכמה לע םימתוחש
4, 
 ךסמ תא םירבוע ךיא עדוי ימ !וליצה
 לאינד ?דרובטקסה רענב 4
1,. 
 יתעקתנ !וליצה
 ךיא .א1/\אז 6 אג א810א-ב
 םיחקול ךיאו תורוניצה רדחל םיסנכנ
 יתיא ?הרונמה לעש חתפמה תא
7, 
 תחא שפנ ליצמה לכ ,םיביבח םיוא2
 ימ ,אנא !ואולמו םלוע ליצמ וליאכ
 ,ז זז דאז 7 תא רתפש
 וא אזצס ואסא] כ
 ודיע .רשקתיש 1.5 אוז ,אאצל
5, 
 הרקבה חול םע םישוע המ !וליצה
 יליוו קחשמב שפרה לעפמ ךותבש
 .03-9319075 לבוי וא ןליא ?שימייב
 קחשמב יתעקתנ !וליצה
 ףוצמה אצמנ הפיא .17
 םע םיחפה תא ותרזעב םיאצומש
 .08-261083 ןתמ ?לערה

 ו
 ירוקמ הקניא קחשמ ףילחהל ןיינועמ -*

 רמתיא .רחא ירוקמ קחשמב הספוקב
1, 

 51:86 \ לש טסווקב רוזעל ןיינועמ *

 .08-501577 ריאי .ם60 51 1
 .הגימא לש ₪85-ל רבחתהל ןיינועמ
 .09-494030 תימע

 ןנוכ תושאונ שפחמ !היגלטסונ
 .48/128 םורטקפס בשחמל םיטקסיד
 .03-9641846 ליג

 םיקחשמ ףילחהל םיניינועמ ונא
 ,םיטסווק - םיגוסה לכמ בשחמל
 .ראשה לכו םירוטלומיס ,תואקתפרה
 .09-344730 בשימעו דוד

 ףורשש ימ לכ םע בתכתהל ןיינועמ
 ,אזאדמאסס ,זםא] ,550. לע
 םידיקפת יקחשמ ,ואדיו יקחשמ
 ודיע .ואז7 לעו (רקיעב :גזכאוכ)
 ,ביבא לת ןח ירוזא ,11 גרבנירג ,רמה
9 

 = | יור =

 תרובח םיקהל ןיינועמ
 לע .ןג תמר דוזיאב 511 כסואאזזא
 .תילגנאב עדי ילעב תויהל םינקחשה
 .03-6775708 ריפוא

 זא .בינגמו יצרא הגס ןודעומ חתפנ

 רשקתיש הגס רישכמ ול שיש ימ לכ
 דעלא .ףיכ ןומה חטבומ .ילא דימ
8.,. 

 ביבא לת זכרממ :\08כ תצובקל *
 ,דבלב םייניצר םינקחש םישורד
 ותואב מ"הש םגו ,הלעמו 13 יאליגב

 .03-5624070 םדא .ליג

 8 יבבוח לכ םע בתכתהל ןיינועמ =
 369 .ד.ת ,ףשר לטיבא .היזטנפ ירפסו
 .06-515090 ןופלט .10600 ,ללהנ
 !!סרפ חטבוי ןושארל

 ןיינועמ הסונמ ג26ןכ ןקחש =
 תוביבסב הרובחל ףרטצהל
 .םיסונמ םינקחש ףידע .הנבי/ תובוחר
 .08-438449 ןתנוי



- 

 1 זי

3 4 ], 

 דואב \ ּ"

 וג או + 8 |

9 

 םיקחשמל עדימ זכרמ
 :יאועונב תולאשל תובוועת

 ודוטנוינ .הגס סמ"'גגאב | אא ₪ ₪
 בועחמ יקחשמוו) 8,

 וצו ו-1005 ה | נמו 0 2

 !8:00-09:00 תועועה ןיב | | ישירה ,םיטטהסה הירוחצנ = לע בוחר יערשמ השיגו
 03-5794711 'לט
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